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ηε Υίν ζήκεξα ηελ 20
ε
 ηνπ κήλα Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00 κ.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

«θπιίηζεην» ζπλήιζε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {όπσο απηό έρεη 

νξηζηεί κε ηελ κε αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.56109 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο (ΦΕΚ,  ηεύρνο 

Τ.Ο.Δ.Δ. αξ. 834/10-10-2019)}, ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κεηά από πξόζθιεζε ηεο 

Πξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ. 

Παξόληεο είλαη νη: 

 

1. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ , Πρόεδρος ηοσ Γ.. , 

2. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπρόεδρος ηοσ Γ.. , 

3. ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  , ηαθηηθό κέιος ηοσ Γ.., 

4. ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ηαθηηθό κέιος ,εθπρ/πος ηφλ ηαηρώλ, 

 

Σν κέινο ηαθηάο Νηθόιανο ήηαλ απώλ. 

Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο ΔΕ Πξνζσπηθνύ Η/Τ Μαπξίθνπ Αλζή. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ε Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

Θέκα 22
ο
:  Δηζεγεηηθό ζεκείφκα ζτεηηθά κε ηελ θάισυε ηφλ αλαγθώλ ηφλ 

Πισληερίφλ ηοσ Νοζοθοκείοσ Υίοσ ζε «ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ/ΠΛΤΖ/ΗΓΔΡΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ». 

  

Η Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ ην α) ην γεγνλόο όηη ιήγεη ηελ 31-8-2021 ε 

ηξέρνπζα ζύκβαζε ππ. αξηζ. 64/2021 κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο εηαηξείαο 

«ΓΕΝ-ΚΑ»  γηα ηελ παξνρή «ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ» θαη β) ην ππ. 

αξηζ. 13101/13-8-2021 (αξ. πξση. εηζεξρ.) εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηεο Αλ. Δ/ληξηαο 

Δηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Πιπληεξίσλ ηνπ 

                                  
 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   

                

           2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                     ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                  «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

          Αρηζκός   29/20-8-2021 σλεδρίαζες 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
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Ννζνθνκείνπ Υίνπ ζε «ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ 

ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ», ην νπνίν έρεη σο εμήο : 

«                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

2η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ 

     «  Κ Τ Λ Ι Σ  Ε Ι Ο » 

Γραφείο Διοικητικού Διευθυντή 

Σκήκα Οηθνλνκηθνύ  

Λνγηζηήξην 

Βαζκ. Αζθ.: 

Σαρ.Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 2 
 
Σ.Κ: 82100 

Fax:  22710-44311 

Σει: 22713-50234 

Πιεξ. : Δ. Ηξαθιεηαλνύ 

πλεκ.: 

     

 

 

 

 

ΠΡΟ: 

  

 

ΚΟΙΝ: 

 

Βαζκ. Πξ/ηαο: 

Υίνο :   16/8/2021      
 

Αξηζ. Πξση.  
 

 

Γηνηθήηξηα Γ.Ν.Υίνπ  

                                  ΔΙΗΓΗΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 Με ηελ κε αξ. 30/2021 κεηά από πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία ΓΔΝΚΑ ΑΔ ην έξγν ηεο 

θαζαξηόηεηαο/πιύζεο/ζηδεξώκαηνο ηνπ ηκαηηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

πιπληεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε πνζό 24.672,28 κε ΦΠΑ € γηα δηάζηεκα 2.5 

κήλεο 

Με ηελ αξ.64/2021 ζύκβαζε,ηελ απ.Γ 20/14-6-2021 θαη κε ηνπο ίδηνπο 

όξνπο ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο αλαηέζεθε ζηελ  ίδηα εηαηξεία ην 

παξαπάλσ έξγν κε πνζό 9868,91€ από 19/6/21 έσο 31/8/2021. 
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Με ηελ απόθαζε Γ 17/31-5-2021 εγθξίζεθε ε νηθνλνκνηερληθή κειέηε θαη 

ζθνπηκόηεηα θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ην παξαπάλσ έξγν π/π 

102.556,35€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε ηελ αλνηρηή δηαδηθαζία ηνπ 

Ν4412/16 γηα ηα θαηώηαηα όξηα θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. Η εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ γηα ηνλ 

δηαγσληζκό ήηαλ ε 12/8/2021 θαη ε δηελέξγεηα ζηηο 18/8/2021.Οκσο ιόγσ 

έιιεηςεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ παξαηάζεθε ε θαηάζεζε έσο ηηο 27/8 θαη ε 

δηελέξγεηα ζηηο 2/9/2021. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζα πξέπεη λα εμεηάζεηε ην ζέκα ηεο αλάζεζεο γηα 

έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα ηνπ έξγνπ ζηνλ ίδην αλάδνρν κε ηελ ηηκή θαη όξνπο 

ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο έσο ηελ αλάδεημε ηειηθνύ αλαδόρνπ από ηελ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο. 

                                                             Η Αλ.Γ/ληξηα 

                                                        Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο» 

ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη είλαη επείγνπζα θαη επηηαθηηθή αλάγθε ε 

δηαζθάιηζε θάιπςεο ηνπ Ννζνθνκείνπ όζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ 

ππεξεζηώλ από 1-9-2021 θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ.  

Σέινο ε Πξόεδξνο εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ησλ «ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ» ζηελ εηαηξεία 

«ΓΕΝ-ΚΑ» , γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηηο 1-9-2021 θαη κέρξη ηηο 30-9-2021, κε ηνπο 

ίδηνπο όξνπο θαη πνζό πνπ ηζρύνπλ ζηελ ηξέρνπζα ζύκβαζε. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Δ  

Α π ο θ α ζ ί δ ε η  ο κ ό θ φ λ α  

 

1. Σελ έγθξηζε από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ηεο αλάζεζεο ησλ «ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ» γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ Πιπληεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2. Σελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «ΓΕΝ-ΚΑ»  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από ηηο 1-9-2021 θαη κέρξη ηηο 30-9-2021 θαη κε κεληαίν πνζό 7.958,80 €, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο πξνεγνύκελεο 

ζύκβαζεο ππ. αξηζ. 30/2021 κε ηελ ίδηα εηαηξεία, γηα ηελ παξνρή «ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ» γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ Πιπληεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 4412/2016 άξζξν 32 παξ. 2 εδ. γ. 

3. H αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα επηβαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ΚΑ Εμόδσλ 0419.01 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

 

------------------------------------------- 

ΑΔΑ: 66Π1469073-ΤΝΕ



[4] 
 

  Καζώο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε,  ιύεηαη  ε ζπλεδξίαζε.  

 

ε  πίζησζε  ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε  ην  παξόλ  πξαθηηθό  ην  νπνίν  αθνύ  

αλαγλώζηεθε  θαη  βεβαηώζεθε , ππνγξάθεηαη  σο  αθνινύζσο: 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ  Δ .  ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ                       Ν.ΝΣΟΤΛΖ  

                                                                                             Α.ΚΑΡΣΑΛΖ 

   

                                                                                                

           Ζ εθηειούζα τρέε γρακκαηέα   

  ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ 

Σο παρόλ είλαη αθρηβές αληίγραθο  

              αποζπάζκαηος  

           Πραθηηθού ηοσ Γ.                                                           

            Υίος , 20-8-2021  

             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

               Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ  

ΑΔΑ: 66Π1469073-ΤΝΕ


		2021-08-24T12:04:25+0300
	Athens




