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ηε Υίν ζήκεξα ηελ 8
ε
 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Παξαζθεπή θαη ψξα 13:00 κ.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

«θπιίηζεην» ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {φπσο απηφ έρεη 

νξηζηεί κε ηελ κε αξηζκ. Γ4β/72880/2021 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ,  

ηεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ. αξ. 162/8-3-2022)}, ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο 

Πξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ. 

Παξφληεο είλαη νη: 

 

1. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ , Πξόεδξνο ηνπ Γ.. , 

2. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. , 

3. ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  , ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.., 

4. ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ηαθηηθό κέινο ,εθπξ/πνο ησλ ηαηξώλ, 

5. ΚΟΤΣΟΓΟΝΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εθπξ/πνο 

ινηπνύ πξνζσπηθνύ. 

 

Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ Μαπξίθνπ Αλζή. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ε Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

Θέκα 1
ν
: Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – απνδεηθηηθώλ 

κέζσλ, αμηνιόγεζεο ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο ππ. αξηζ. 17/2022 

Πξόζθιεζεο ζε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΗΑΠ» & 

«ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ»» ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηξηώλ (3) κελώλ (15.04.2022-

14.07.2022). 

Ζ Πξφεδξνο ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.: α) ην κε αξηζ. πξση. 5064/7-4-2022 

(εηζεξρ. εγγξάθνπ) εηζεγεηηθφ-ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ θαη  β) 

ην απφ 6-4-2022 πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – απνδεηθηηθψλ κέζσλ, 

                                  
 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   

                

           2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                     ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                  «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

          Αξηζκόο   7/8-4-2022 πλεδξίαζεο 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

ΑΔΑ: 649Κ469073-ΧΚ6
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αμηνιφγεζεο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο ππ. αξηζ. 17/2022 Πξφζθιεζεο 

ζε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

«ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 

ΣΟΤ Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ 

«ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΗΑΠ» & «ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ»» ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ηξηψλ (3) κελψλ (15.04.2022-14.07.2022), ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

                  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                       Υίνο.: 06.04.2022 

2
ε
 Τ.ΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ                                Αξηζ. Πξση: 5064/07.04.22 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

          «ΚΤΛΗ Σ ΔΗΟ» 

                                                                                                                                              Πξνο 

Σκήκα: Οηθνλνκηθφ 

Γξαθείν:   Πξνκεζεηψλ 

Σαρ.Γ/λζε: Έιελαο Βεληδέινπ 2 

Σ.Κ.: 82132,  Υίνο 

Σει.: 22713/50258 

Πιεξνθνξίεο: Β. Κνπηζνπξά 
 

ΔΗΖΓΖΣΗΚΟ – ΤΠΖΡΔΗΑΚΟ  ΖΜΔΗΧΜΑ 
 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο- Απνδεηθηηθώλ 

Μέζσλ, Αμηνιόγεζεο Σερληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ  ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», 

«ΚΔΦΗΑΠ» & «ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ» 

 

ΥΔΣΗΚΑ:  1.  Ζ κε ππ’ αξηζ. 06/01.04.2022 (ΑΓΑ:ΧΣ3Ο469073-ΠΜΛ) απόθαζε 

ηνπ Γ.. έγθξηζεο   ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ αλάζεζε θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζύκθσλα κε ην άξζ.32 ηνπ Ν.4412/16  
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3.  Ζ κε ππ’ αξηζ. 17/2022 (22PROC010322643) Πξόζθιεζε ζε Γηαπξαγκάηεπζε 

Υσξίο Πξνεγνύκελε Γεκνζίεπζε.  
 

ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ, ζαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ην πξαθηηθφ ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο- Απνδεηθηηθψλ Μέζσλ, αμηνιφγεζεο ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο, πνπ αθνξά ηελ 3κελε (από 

15.04.2022-14/.07.2022) θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε «ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ 

ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΗΑΠ» & «ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ», 

πξνυπνινγηζκνχ 189.000,00 € πιένλ ΦΠΑ 17% θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε. CPV: 90911200-8, ΚΑΔ:0845.  

Γ. 

 Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  

ΑΔΑ: 649Κ469073-ΧΚ6
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Δπηπξνζζέησο, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη έρνπλ ηεξεζεί έσο ηψξα, νη δηαδηθαζίεο πεξί 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ  Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 

Α’ 147/08.08.2016). 
 

 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ   Ζ Αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηνπ    Ζ Αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα                                      

                                          νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο                           Οηθνλνκηθνύ/ Γηνηθεηηθνύ                                                                                       

                                                            

Β. Κνπηζνπξά                      Γ. Πνιηηάθε                                     Δι. Ζξαθιεηαλνύ» 
 

 «                      

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                           

2
ε
 Τ.ΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ                                                Αξηζ. Πξση. ……………. 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

           «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΛΔΓXΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΧΝ  ΜΔΧΝ,  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 17/2022  ΠΡΟΚΛΖΖ Δ 

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΥΧΡΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΔΤΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΗΑΠ» & 

«ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ»» ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ ΣΡΗΧΝ (3) ΜΖΝΧΝ 

(15.04.2022 – 14.07.2022)  

ηε Υίν ζήκεξα εκέξα Σεηάξηε 06.04.2022 θαη ώξα 13:30 κ.κ. ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  ε κε ηελ ππ’ αξηζ. 555/05.04.2022 

(ΑΓΑ:ΧΣΤΘ469073-Α9Χ) απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, επηηξνπή 

δηελέξγεηαο, σο αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνέβε ζηελ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηεο ππ’ αξηζ. 17/2022 (22PROC010322643) 

Πξφζθιεζεο κε ηελ δηαδηθαζία  ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 32 ηνπ Ν. 4412/16,  θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 

Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε αξηζ. πξση. 06/01.04.2022 (ΑΓΑ: ΧΣ3Ο469073-ΠΜΛ) πνπ 

αθνξά ηελ 3κελε (από 15.04.2022-14/.07.2022) θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζε «ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΗΑΠ» & 

«ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ», πξνυπνινγηζκνχ 189.000,00 € πιένλ ΦΠΑ 17%, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ππ’ αξηζ. 17/2022 (22PROC010322643) Πξφζθιεζε 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 06/01.04.2022 (ΑΓΑ: ΧΣ3Ο469073-ΠΜΛ) Απφθαζε ηνπ Γ.. 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, είραλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ΓΔΝ-ΚΑ FACILITY MANAGEMENT 

AE, PSM FACILITIES MANAGEMENT IKE, GREEN POWER CLEANING PC νη 

νπνίνη θαηέζεζαλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο εληφο πξνζεζκίαο θαη έιαβαλ αξηζ. 

πξση. 4993/06.04.2022,  5028/06.04.2022, 5026/06.04.2022, αληίζηνηρα. 

ΑΔΑ: 649Κ469073-ΧΚ6
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Ζ επηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ εμέηαζε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο/απνδεηθηηθά κέζα 

ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δηαπίζησζε φηη ήηαλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο θαη δελ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

Αθνινχζσο, πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη δηαπίζησζε, φηη θάιππηαλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην παξάξηεκα ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.  

Σέινο, αμηνιφγεζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ε νπνία απεηθνλίδεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη δηαπίζησζε φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο θαη ζχκθσλε κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΣΗΜΖΜΑ 

3ΜΖΝΟΤ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 17% 

ΣΗΜΖΜΑ 

ΣΡΗΜΖΝΟΤ 

ΜΔ ΦΠΑ  

ΓΔΝ-ΚΑ FACILITY MANAGEMENT 

A.E. 
185.655,00€ 31.561,35€ 217.216,35€ 

PSM FACILITIES MANAGEMENT 

IKE 
187.390,00€ 31.856,30€ 219.246,30€ 

GREEN POWER CLEANING PC 188.981,00€ 32.126,77€ 221.107,77€ 

 

Δλ θαηαθιείδη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο εηζεγείηαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ 

παξνρή  ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΗΑΠ» & «ΓΗΔΚ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ» ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΓΔΝ-ΚΑ FACILITY MANAGEMENT 

A.E., δηφηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε είλαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ θαη 

θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.  

Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπλέηαμε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε 

ηξία (3) αληίγξαθα, ηα ππέγξαςε θαη ηα ππέβαιε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξνο έγθξηζε.  

                                                                                                            Ζ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                                                                            ΓΔΜΔΡΣΕΟΤΓΖ  ΥΡΗΣΗΝΑ 

                                                                                                   ΓΗΑΝΝΑΚΖ  ΒΑΗΛΗΚΖ 

                                                                                                  ΓΔΧΡΓΑΛΑ  ΖΡΑΚΛΖ» 

ΑΔΑ: 649Κ469073-ΧΚ6
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Σν κέινο Κνπηζνδφληεο Ησάλλεο εηζεγείηαη αξλεηηθά θαη ηνπνζεηείηαη σο εμήο : 

« 1) Σν λνζνθνκείν απνηειεί ππιψλα αλάπηπμεο γηα ην Ννκφ Υίνπ, Καινπιεξσκέλνη 

εξγαδφκελνη, ρσξίο κεζάδνληεο πνπ παίξλνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο, ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε. Καθνπιεξσκέλνη εξγαδφκελνη φρη. 

2) Μέιεκά καο σο κέιε ηνπ Γ αιιά θαη σο εξγαδφκελνη ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ε 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ πξνο φθεινο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ αλάζεζε ζε ηδηψηεο είλαη 

αθξηβφηεξε.  

3) Γελ αληηιακβαλφκαζηε ηελ βηαζχλε πνπ ππάξρεη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ γηα 

ηελ αλάζεζε ζε ηδηψηεο κε ηα γλσζηά σο ηψξα πξνβιήκαηα ηε ζηηγκή πνπ ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ ΟΥ. 

4) Δπεηδή είκαζηε ππεξ ηεο δηαθάλεηαο αλαξσηηφκαζηε γηαηί δελ βγήθε ζηε δηαχγεηα ε 

αξρηθή απφθαζε ηνπ Γ 23/3/22. 

5) Δπίζεο εμεγήζηε καο γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά, γηα πνην ιφγν αλαθέξεηε φηη 

είλαη ειιηπήο ε εηζήγεζε ηνπ ΔΖΓ 14 ζην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ε εηζήγεζε. 

6) Δπίζεο ελψ ε δηαθήξπμε αλαθέξεη φηη ε επηινγή ζα γίλεη κε ηε βέιηηζηε ζρέζε 

πνηφηεηαο ηηκήο ε επηινγή θαη ε αλάζεζε γίλεηαη κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη φρη κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

7) Αθφκα αλαξσηηφκαζηε γηαηί δελ έγηλε νξζή επαλάιεςε ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Γ 6/1-4-

22 πνπ αλαθέξεη φηη ηελ ζπλεδξίαζε θάιεζε ν αληηπξφεδξνο σο έθηαθηε ελψ ήηαλ 

παξνχζα ε πξφεδξνο πνπ εηζεγήζεθε.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη’ αξράο, ςεθίδνπκε φρη ζην ζέκα 1 θαη ζπλππνβάιινπκε ηελ 

αίηεζε πνπ έθαλε ε ηαθηηθή εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ κε αξ. πξση. 4903/5-4-22.» 

Ζ Πξφεδξνο αλαθέξεη φηη έρνπλ αθνινπζεζεί νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη ππεχζπλνη 

ειέγρνπ είλαη ηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαη νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο. Δπηπιένλ αλαθέξεη 

φηη ν εθπξφζσπνο ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ είλαη εθηφο ζέκαηνο ηελ παξνχζα ζηηγκή θαη 

ην ζέκα καο έρεη λα θάλεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο – απνδεηθηηθψλ κέζσλ, αμηνιφγεζεο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ηεο ππ. αξηζ. 17/2022 Πξφζθιεζεο ζε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΗΑΠ» & «ΓΗΔΚ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ»» ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ (15.04.2022-14.07.2022), 

ην νπνίν ζπλέηαμε ε επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ εξγαδφκελνπο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ, ε θα Γεκεξηδνχδε, Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο, ε θα Γηαλλαθή, 

Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ θαη ν θ. Γεσξγαιάο, Τπεχζπλνο 

Αζθάιεηαο  θαη ην θαηέζεζαλ πξνο έγθξηζε ζην Γ. . 

ΑΔΑ: 649Κ469073-ΧΚ6
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ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο πξφηεηλε ηελ ςεθνθνξία επί ηεο έγθξηζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ 

νπνία πξνέθπςαλ ηέζζεξηο (4) ςήθνη ππέξ θαη έλαο (1) ςήθνο θαηά, κεηνςεθνχληνο ηνπ 

κέινπο Κνπηζνδφληε Ησάλλε. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   θ α η ά   π ι ε η ν ς ε θ ί α 

1. Σελ έγθξηζε ηνπ ππ. αξηζ. 5064/7-4-2022 πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο – απνδεηθηηθψλ κέζσλ, αμηνιφγεζεο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηεο ππ. αξηζ. 17/2022 Πξφζθιεζεο ζε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ. Ν. ΥΗΟΤ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», 

«ΚΔΦΗΑΠ» & «ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ»» ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ 

(15.04.2022-14.07.2022) 

2. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ. Ν. ΥΗΟΤ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», 

«ΚΔΦΗΑΠ» & «ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ»» γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15-4-2022 

έσο 14-7-2022» ζηελ εηαηξεία «ΓΔΝ-ΚΑ Facility Management» σο «αλάδνρν»  κε 

πξνυπνινγηζκφ 217.216,35 €, ζχκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο. 

3. Ζ δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 0845 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ έηνπο 2021. 

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

  Καζψο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε,  ιχεηαη  ε ζπλεδξίαζε.  

ε  πίζησζε  ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε  ην  παξφλ  πξαθηηθφ  ην  νπνίν  αθνχ  αλαγλψζηεθε  

θαη  βεβαηψζεθε , ππνγξάθεηαη  σο  αθνινχζσο: 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ  Δ .  ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ                       Ν.ΝΣΟΤΛΖ  

                                                                                             Α.ΚΑΡΣΑΛΖ  

   Η. ΚΟΤΣΟΓΟΝΣΖ  

               Ζ εθηεινύζα ρξέε γξακκαηέα   

  ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ 

Σν παξόλ είλαη αθξηβέο αληίγξαθν  

              απνζπάζκαηνο  

           Πξαθηηθνύ ηνπ Γ.                                                           

            Υίνο , 8-4-2022  

             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

               Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ  
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