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ηε Υίν ζήκεξα ηελ 23
ε
 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Γεπηέξα θαη ψξα 13:30 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 

ηνπ Αληηπξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ. 

Παξφληεο είλαη νη: 

1. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπρόεδρος ηοσ Γ.. , 

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

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

4. ΒΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ, ηαθηηθό κέιος, εθπρ/πος ιοηπού προζφπηθού. 

 

Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ν ππάιιεινο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Σδηαηδηάο Υαξάιακπνο.   

ηε ζπλεδξίαζε επίζεο θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ, ε Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 

Γηνηθεηηθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, Ζξαθιεηαλνχ Διέλε θαη ε Ννκηθή 

χκβνπινο, Παπαλησλάθε Αγγειηθή γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ, νη νπνίεο 

απνρψξεζαλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Αληηπξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

ΘΔΜΑΣΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

 

Θέκα 5
ο
: Έγθρηζε ηροποποηεκέλες  - επηθαηροποηεκέλες οηθολοκοηετληθής 

κειέηες γηα ηελ αλαπροζαρκογή ηοσ θόζηοσς θάισυες ηφλ αλαγθώλ ηοσ 

Γεληθού Νοζοθοκείοσ Υίοσ «θσιίηζεηο» ζε σπερεζίες θαζαρηόηεηας.  

                                  
 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   

                

           2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                     ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                      «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

          Αρηζκός   11/23-05-2022 σλεδρίαζες 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
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O Αληηπξφεδξνο ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ απφ 16-05-2022 κε αξηζ. πξση. 

6989/16-5-2022 ηξνπνπνηεκέλε – επηθαηξνπνηεκέλε νηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ θφζηνπο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

«θπιίηζεην» ζε ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο πνπ θαηέζεζε ε επηηξνπή πνπ νξίζηεθε κε 

ηελ ππ. αξηζ. 722/12-5-2022, ε νπνία έρεη σο εμήο : 

 

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΓΗ 

2ε ΤΠΔ ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΝΗΧΝ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                         Α.Π. 6989 

                                                                                                        ΥΙΟ  16/05/2022 

ΠΡΟ: Γ.. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ 

ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝ- ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. 

Γηα ηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο απηήο ειήθζεζαλ ππόςε: 

1. Οη δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νόκνπ 4369/2016 

2. To ΦΔΚ 173/Β/30-1-2019  

3. Η Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο (Δ.Γ...Δ.) 2021 (Π.Κ. 16/1-7-2021.    

4.Ζ ππ’ αξηζκ. 107675/27-12-2021 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β΄ 6263/27-12-

2021) 

5.Η ππ’ αξηζκ. 38886/21-04-2022 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β΄ 2030/21-04-

2022) 

6. Η ππ’ αξηζκ. 40/20-10-2021 (Θέκα : ΗΓ 16) Απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Υίνπ «θπιίηζεην». 

7. Η ππ’ αξηζκ. 9/09-05-2022 (Θέκα : ΗΓ 1) Απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Υίνπ «θπιίηζεην». 

 

 πλήιζε  ζήκεξα 16Μαΐνπ 2022, εκέξα Γεπηέξα ε νξηζκέλε κε ηελ απόθαζε 722/12-05-

2022 ηεο  Γηνηθήηξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 
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Σδηαηδηά Υαξάιακπν, σηεξίνπ Άλλα, Βελέην Δπζηξάηην γηα λα ηξνπνπνηήζεη-

επηθαηξνπνηήζεη ηελ  νηθνλνκνηερληθή κειέηε σο πξνο ην θόζηνο ησλ παξερόκελσλ από ηνλ 

αλάδνρν ππεξεζηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ππεξεζίεο 

θαζαξηόηεηαο. 

πγθεθξηκέλα :  

1. Με ηελ ππ. αξηζκ. 40/20-10-2021 (ΗΓ 16) Απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ απνθαζίζηεθε ε αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ηνπ 

Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην» ζε αλάδνρν εηαηξεία. 

2. Απφ ηελ 01/01/2022 θαη εθεμήο (έσο θαη ηελ 30/04/2022), κε ηε δεκνζίεπζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 107675/27-12-2021 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β΄ 

6263/27-12-2021) απμήζεθε ην θαηψηαην εκεξνκίζζην ζε 29,62 € (απφ 29,04 €) 

θαη ν θαηψηαηνο κηζζφο ζε 663,00 € (απφ 650,00 €) ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ.  

3. Αθνινχζσο, απφ ηελ 01/05/2022 θαη εθεμήο, κε ηε δεκνζίεπζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

38886/21-04-2022 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β΄ 2030/21-04-2022), 

απμήζεθε, έηη πεξαηηέξσ, ην θαηψηαην εκεξνκίζζην ζε 31,85 € (απφ 29,62 €) θαη 

ν θαηψηαηνο κηζζφο ζε 713,00 € (απφ 663,00 €) ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ. 

4. Με ηελ ππ. αξηζκ. 9/09-05-2022 (ΗΓ 16) Απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ απνθαζίζηεθε:  

Α)Η καηαίσζε ηεο ππ. αξηζ. 18/2022 δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε 

αλνηθηή δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΙΟΤ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», 

«ΚΔΦΙΑΠ» & «ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ» ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ ΜΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑ 

ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΓΤΟ 

(2) ΜΗΝΔ ΚΑΙ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΓΙΑ ΓΔΚΑ (10) ΜΗΝΔ ΜΔ ΤΜΦΧΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΧΝ ΓΤΟ (2) ΜΔΡΧΝ» 

Β) Η ζχληαμε λέαο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ηελ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. 

ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ 

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

Γ) Η επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΙΟΤ 
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«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», 

«ΚΔΦΙΑΠ» & «ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ».  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο εξγάδεηαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζα πξέπεη κε ηηο 

βάξδηεο ηνπ λα θαιχπηεη ηελ 24σξε ιεηηνπξγία ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ην Ννζνθνκείν Υίνπ θαη λα κπνξνχκε λα παξέρνπκε πςειήο 

πνηφηεηαο θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε, ζε φια ηα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ηκήκαηα, 

Δξγαζηήξηα, Μνλάδεο, Υεηξνπξγεία, απαηηνχληαη ηξηάληα επηά (37) ζπλνιηθά 

εξγαδφκελνη, επφπηεο θαη θαζαξηζηέο, γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο: 

1) Ζ έθηαζε ηνπ Γ.Ν.XIOΤ«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» είλαη 19.500 η.κ. θαη ησλ δνκψλ 

«ΦΤΥΑΡΓΧ» 7.915,91 η.κ. ,«ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ»  θαη «ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ»  

4.290 η.κ,  ζπλνιηθήο εθηάζεσο 31.705,91 η.κ.( εθ ησλ νπνίσλ ηα 3.629,18 

η.κ.δελ είλαη ζε ρξήζε, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο). Απαηηνχληαη 3 (ηξία) 

άηνκα απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θηηξηαθψλ δνκψλ, έλα γηα ηνλ θάζε ρψξν μερσξηζηά,  πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ην Ννζνθνκείν κε αζθάιεηα ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ 

δνκψλ ηνπ. Γεδνκέλεο ηεο επηθπιαθήο θαη ηεο επαγξχπλεζεο γηα ηελ παλδεκία 

απφ ηε ινίκσμε covid-19, θαη ηηο λεφηεξεο εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ 

παξνρήο θξνληίδαο ζε επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνχ (άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, λνεηηθή πζηέξεζε, ή ςπρηθά πάζρνληεο), απαηηείηαη ν θάζε ρψξνο 

λα απαζρνιεί ηνλ δηθφ ηνπ απνθιεηζηηθά θαζαξηζηή, ψζηε λα θαζαξίδνληαη 

επηκειψο φιεο νη επηθάλεηεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα 

κεηαδψζνπλ ηνλ ηφ.  

2) Οη δνκέο απηέο απέρνπλ αξθεηά ρηιηφκεηξα απφ ην Γ. Ν. Υίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πφιε ηεο Υίνπ, δεδνκέλνπ φηη ην «ΦΤΥΑΡΓΧ» ζηεγάδεηαη ζην ρσξηφ Νενρψξη, 

πνπ απέρεη 17 ρηιηφκεηξα απφ ην Ννζνθνκείν Υίνπ θαη νη άιιεο δχν δνκέο είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ πεξηνρή Λαηφκη, πνπ απέρνπλ 3 ρηιηφκεηξα απφ ην 

Ννζνθνκείν Υίνπ. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, δπζρεξαίλεη ηηο 

θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο ησλ θαζαξηζηψλ, απφ ην Ννζνθνκείν ζηνλ έλα ή  ζηνλ 

άιιν ρψξν ή απφ ηε κία ζηελ άιιε δνκή, ράλνληαο, κε ηελ ηαθηηθή ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ θαζαξηζηψλ, πνιχηηκεο εξγαηνψξεο.  
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3) Αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, ρεηξηζκφο χπνπησλ 

θαη λνζειεία επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ απφ ηνλ λέν θνξσλντφ. 

4) Απμεκέλεο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζην Γ. Ν Υίνπ. Γεδνκέλνπ 

φηη ην Γ. Ν. Υίνπ «θπιίηζεην», είλαη ην κνλαδηθφ Ννζνθνκείν ζε φιν ην Ννκφ, 

θαη εθεκεξεχεη 24 ψξεο ηελ εκέξα/7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, γηα 55.000 κφληκνπο 

θαηνίθνπο θαη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ πξνζθχγσλ  θαη ιφγσ ηνπ λένπ ζηειέρνπο 

θνξνλντνχ SARS-COV-2, θαη ηνπ λένπ θχκαηνο ινίκσμεο πνπ πξνβιέπεηαη λα 

παξαηεξεζεί, απαηηείηαη ε πηζηή θαη απζηεξή ηήξεζε θαη εθαξκνγή φισλ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ δηαζπνξάο ηνπ ηνχ.Όιεο νη κειέηεο ζε 

πεξηβαιινληηθά δείγκαηα, επηβεβαηψλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ ηνχ SARS-CoV-2 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν αζζελψλ κε COVID-19 (πφξηεο, πφκνια, δηαθφπηεο, 

πιεθηξνιφγηα) θαη εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη νη επηθάλεηεο θαη ηα αληηθείκελα 

παίδνπλ ξφιν ζηελ κεηάδνζε ηνπ ηνχ. πλεπψο, ν επαξθήο,θαζεκεξηλφο, 

ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ ρψξσλ θαη ησλ άςπρσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ,(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνιχκαλζεο ζηα γξαθεία φινπ 

ηνπ πξνζσπηθνχ, δηνηθεηηθή ππεξεζία, ζηάζεηο λνζειείαο θαη φρη κφλνλ ησλ 

ρψξσλ παξνρήο θξνληίδαο θαη ζαιάκσλ λνζειείαο αζζελψλ)  ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ SARS-CoV-2.Σν έξγν 

απηφ ζα πξέπεη λα εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε λνζειεπφκελνπο αζζελείο 

κε επηβεβαησκέλε ινίκσμε, είηε ζηνπο ζαιάκνπο αξλεηηθήο πίεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ καο, είηε ζε πεξίπησζε πνπ ζα ρξήδνπλ νη πάζρνληεο κεραληθήο 

ππνζηήξημεο ζηελ ΜΔΘ, αλάγθε αηκνθάζαξζεο, ηνθεηνχ, ρεηξνπξγείσλ 

θιπ.Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ν επαξθήο θαη ζπρλφο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ 

SARS-CoV-2, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επάξθεηα εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

5) Ζ κέρξη ζηηγκήο εθαξκνγή φισλ ησλ πξσηνθφιισλ, ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη ηεο  απαξέγθιηηεο ηήξεζεο  ησλ νδεγηψλ 

ηνπ ΔΟΓΤ, γηα ηε κε δηαζπνξά  ηνπ ηνχ, καο έρεη απνδείμεη φηη φηαλ ππάξρεη 

δηαρείξηζε πηζαλνχ θξνχζκαηνο κε ινίκσμε covid-19, ν θαζαξηζηήο πνπ 

εκπιέθεηαη ζηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ, αληηθεηκέλσλ θαη 

επηθαλεηψλ πνπ είλαη δπλεηηθά κνιπζκέλεο απφ ηνλ SARS-CoV-2 ( ΣΔΠ, 

Αθηηλνινγηθφ, απνιχκαλζε αζαλζέξ, κέζσλ κεηαθνξάο αζζελνχο, δηαρείξηζε 

παξαγφκελσλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηνπ πεξηζηαηηθνχ, δηαρείξηζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο, αζθαιήο έλδπζε θαη αθαίξεζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο 
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πξνζηαζίαο ηνπ), δελ δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζε εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ηαπηφρξνλα απφ εμππεξέηεζε θαη θξνληίδα άιισλ αζζελψλ ( πρ ζηα 

ΣΔΠ πνπ είλαη θαη ν ρψξνο ππνδνρήο ) θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο 

θαζαξηζηψλ λα δηαρεηξηζηνχκε θάζε πξφζζεηε αλάγθε πνπ ελζθήπηεη. 

6) ην αλεμάξηεην δηψξνθν θηίξην ηεο Μαηεπηηθήο (γπλαηθνινγηθή θιηληθή θαη 

Υεηξνπξγεία) θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνπνζεηεζεί έλαο θαζαξηζηήο επηπιένλ 

απνθιεηζηηθά ζηα Υεηξνπξγεία ηεο Μαηεπηηθήο θαη λα κελ κεηαθηλείηαη ν ίδηνο 

θαζαξηζηήο γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ απφ ηε γπλαηθνινγηθή θιηληθή ζηα 

Υεηξνπξγεία (απνθπγή κεηαθνξάο κηθξνβίσλ ζηνλ άζεπην ρψξν ησλ 

Υεηξνπξγείσλ). 

7) Ο πξναχιηνο ρψξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ιφγσ πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ θαη χπαξμεο 

θήπσλ απαηηεί θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα. Έλαο θαζαξηζηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα έρεη 

σο αληηθείκελν ηνλ εππξεπηζκφ ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, ηελ ζπρλή θαζαξηφηεηα 

ησλ παινπηλάθσλ,  θαη ηελ απνθιεηζηηθή κεηαθνξά φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή ηνπο απφ ηα ηκήκαηα, ζηνπο 

ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. 

8) Αχμεζε εμππεξεηνχκελνπ θνηλνχ ιφγσ πξνζθπγηθψλ- κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ 

ζην λεζί καο. 

9) Έρνπλ πξνθχςεη πξφζζεηεο αλάγθεο γηα εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ιφγσ ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ηκεκάησλ, κεηεγθαηαζηάζεσλ θιηληθψλ, επηζθεπψλ θηηξηαθψλ 

δνκψλ, εθθελψζεσλ θηηξίσλ.  

10) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο πνπ έρεη δεκνπξαηεζεί θαη 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ζα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηεο αλάγθεο γηα πξνζσπηθφ 

θαζαξηφηεηαο. 

11) Σα Δξγαζηήξηα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ (Μηθξνβηνινγηθφ, Βηνρεκηθφ, Αηκνδνζία, 

Αθηηλνδηαγλσζηηθφ θαη Παζνινγναλαηνκηθφ) εμππεξεηνχληαη απφ έλαλ 

θαζαξηζηή. Απαηηνχληαη δχν άηνκα πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο ιφγσ ηεο 

θξηζηκφηεηαο θάπνησλ ρψξσλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ πνπ 

παξάγνληαη  θαη ηελ αλάγθε γηα ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε. 

12) Με ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, δελ θαιχπηνληαη κε επρέξεηα άδεηεο θαλνληθέο θαη 

ξεπφ.  

13) Γηα ηα γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο απαηηείηαη λα ππάξρεη επρέξεηα ρξφλνπ θαη 

πξνζσπηθνχ ψζηε λα κελ θαζαξίδνληαη βηαζηηθά θαη πιεκκειψο. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο ησλ Δλδνζθνπήζεσλ ψζηε λα γίλεηαη ε 

ελδηάκεζε θαζαξηφηεηα θαηά ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν. 
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14) Δπηηαθηηθή αλάγθε γηα ζπρλφηεξε θαζαξηφηεηα ζηα Μαγεηξεία ή δπλαηφλ απφ 

άηνκν απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, ιφγσ ηήξεζεο δηαδηθαζηψλ ηνπ HACCP, 

ηήξεζε πξσηνθφιισλ, ηήξεζε θαλφλσλ νξζήο πγηεηλήο θαη πξαθηηθψλ, απνθπγή 

κεηαθνξάο κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ απφ θαζαξηζηέο θιηληθψλ. 

15) Πξννπηηθή αχμεζεο λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ κε ηελ ζχζηαζε ηνπ λένπ νξγαληζκνχ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ χπαξμε λέσλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ.  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ΑΝΑΓΟΥΟ – ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Κόζηος γηα ηολ Καζαρηζκό ηοσ Γεληθού Νοζοθοκείοσ Υίοσ                         

  

Α Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ  
37 θαζαξηζηέο/θαζαξίζηξηεο & επφπηεο γηα ην 

πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Β Ζκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο 
Γεπηέξα έσο Κπξηαθή φιν ην 24σξν ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα θαζαξηζκνχ 

Γ 
πιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία 

ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη: 

Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 

(Δ.Γ...Δ.) 2021 (Π.Κ. 16/1-7-2021),  Τπνπξγηθή 

Απφθαζε & Τπνπξγηθή Απφθαζε 38866 (ΦΔΚ Σεχρνο 

Β’ 2030 /21.04.2022)  . 

Γ1 Μηθηέο Απνδνρέο Δξγαδνκέλσλ 

 

   367.676,40 €  

 

Γ2 Δπηπιένλ Κφζηνο Κπξηαθψλ & Αξγηψλ 

 

 26.242,20 €  

 

Γ3 Δπηπιένλ Κφζηνο Νπρηεξηλψλ 

 

 9.928,06 €  

 

Γ4 Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ 

 

 33.707,61 €  

 

Γ5 Γψξν Πάζρα 

 

20.224,56 €  
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Γ6 Δπίδνκα Αδείαο  

 

  16.826,94 €  

 

Γ7 Κφζηνο Αληηθαηάζηαζεο 

 

  39.550,48 €  

 

Γ8 Απνδεκίσζε Αληηθαηαζηαηψλ 

 

   3.295,87 €  

 

Γ9 
 πλνιηθφ χςνο ηνπ  πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο 

θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

 517.452,13 €  

 

Δ1 
 Ύςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα πνζά (26,23%) 

 

  135.727,69 €  

 

Δ2 πλνιηθφ Δξγαηηθφ Κφζηνο 

 

 653.179,82 €  

 

Σ Κφζηνο ππέξ Καηαζθελψζεσλ (ΔΛΠΚ) 740,00 € 

Ε 
Γηνηθεηηθφ Κφζηνο  

(2% επί ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο) 

 

  13.063,60 €  

 

Ζ 

Κφζηνο Δμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ 

θαζαξηζκνχ (απνζβέζεηο, βιάβεο, ζπληήξεζε) 

θαη Κφζηνο Αλαισζίκσλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο 

(2% επί ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο) 

    13.063,60 €  

 

Θ  
Κφζηνο Δηδψλ Αηνκηθήο Τγηεηλήο 

(4 % επί ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο) 

 

 26.127,20 €  

 

Η 
Δξγνιαβηθφ Κέξδνο 

(2% επί ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο) 
  13.063,60 € 

Κ Παξαθξάηεζε Φφξνπ 8% 
           62.542,42 €  

 

Λ 

Νφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ 

πνπ ζα εθδίδεηαη κεληαίσο (2% Τπνπξγείνπ 

πγείαο θαη 0,1554% ππέξ ηξίησλ) 

 

  17.196,31 €  
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Μ Γηα αλάπηπμε αληαγσληζκνχ 

 

31.023,45 €  

 

Ν πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ 830.000,00 € 

Ξ πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ (17%) 971.100,00 € 

    

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

χκθσλα κε: 

1. Σελ ππ’ αξηζκ. 107675/27-12-2021 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β΄ 

6263/27-12-2021) 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 38886/21-04-2022 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β΄ 

2030/21-04-2022),  

 

ππάξρεη ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο 

λφκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πρέπεη λα αλαπροζαρκοζηεί 

ο δηαζέζηκος προϋποιογηζκός γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε 

ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζην πνζφ ησλ 971.100,00€ (ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ Φ.Π.Α. 

17%) εηεζίφς. 

 

Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηαη ηελ ηξνπνπνηεκέλε – επηθαηξνπνηεκέλε  νηθνλνκνηερληθή 

κειέηε σο πξνο ην θόζηνο ησλ παξερόκελσλ από ηνλ αλάδνρν ππεξεζηώλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο. 

Με ηηκή 

Σδηαηδηάο Υαξάιακπνο 

σηεξίνπ Άλλα 

Βελέηνο Δπζηξάηηνο 
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Ο Αληηπξφεδξνο αλαθέξεη φηη ιφγσ  : α) ηεο ππ’ αξηζκ. 107675/27-12-2021 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β΄ 6263/27-12-2021) θαη β) ηεο ππ’ αξηζκ. 

38886/21-04-2022 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ ΣΔΤΥΟ Β΄ 2030/21-04-2022), ην 

ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο κε 

ηξηαληαεπηά (37) άηνκα ηξνπνηείηαη - αλαπξνζαξκφδεηαη ζην πνζφ ησλ 971.100,00 

επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. , απφ 884.520,00 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο 

νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο.  

 

Σν κέινο Βαιαληδά Μαξία αλαθέξεη φηη δελ ηζρχεη πιένλ ν φξνο πνπ αλαθέξεηαη  

ζηελ ζειίδα πέληε (5) παξάγξαθνο νθηψ (8) (ζρεηηθά κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο νη 

νπνίεο έρνπλ κεησζεί) ηεο ηξνπνπνηεκέλεο – επηθαηξνπνηεκέλεο νηθνλνκνηερληθήο 

κειέηεο. 

Δπίζεο ην κέινο Βαιαληδά Μαξία αλαθέξεη φηη ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ηνπ απέρεη 

ην Ννζνθνκείν απφ ηηο δνκέο «ΦΤΥΑΡΓΧ» , «ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ.» θαη «ΓΗΔΚ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ» δελ απνηειεί αηηία χπαξμεο μερσξηζηνχ θαζαξηζηή ζε θάζε κία 

απφ απηέο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζειίδα ηξία (3) παξάγξαθνο δχν (2) ηεο 

ηξνπνπνηεκέλεο – επηθαηξνπνηεκέλεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο  θαζψο θαη φηη 

δηαθσλεί κε ηελ παξάγξαθν δεθαπέληε (15) ηεο ζειίδαο πέληε (5) ζρεηηθά κε ηελ 

πξννπηηθή αχμεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ γηαηί δελ γλσξίδεη γηα ηελ χπαξμε 

ηέηνηαο απφθαζεο. 

Ο Αληηπξφεδξνο αλαθέξεη φηη αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ 

ππ. αξηζκ. 722/12-05-2022 Απφθαζε Γηνηθήηξηαο ήηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε 

ηξνπνπνίεζε – επηθαηξνπνίεζε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο σο πξνο ην θφζηνο ησλ 

παξερφκελσλ απφ ηνλ αλάδνρν ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζε ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. 

ηε ζπλέρεηα Ο Αληηπξφεδξνο πξφηεηλε ηελ ςεθνθνξία επί ηεο έγθξηζεο ηνπ ζέκαηνο 

απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηξείο (3) ςήθνη ππέξ θαη κηα (1) ςήθνο θαηά, 

κεηνςεθνχληνο ηνπ κέινπο Βαιαληδά Μαξίαο. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ.. 

Α π ο θ α ζ ί δ ε η    θ α η ά   π ι ε η ο υ ε θ ί α 
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1. Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε – επηθαηξνπνηεκέλε  νηθνλνκνηερληθή κειέηε σο 

πξνο ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ αλάδνρν ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο . 

2. Αλαπξνζαξκφδεη ην θφζηνο ζην πνζφ ησλ 971.100,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α). 

 

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

 

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

 

ε  πίζησζε  ησλ αλσηέξσ παξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ. . ζπληάρζεθε  ην  παξφλ  

πξαθηηθφ  απφ ηνλ γξακκαηέα Υ. Σδηαηδηά θαη αθνχ αλαγλψζηεθε  θαη  βεβαηψζεθε 

επηθπξψλεηαη απφ ηελ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ. .,  θ. Δ. Μειηηδάλε. 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

Δ. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ 

              Ο εθηειώλ τρέε γρακκαηέα   

        ΣΕΗΑΣΕΗΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ  

Σο παρόλ είλαη αθρηβές αληίγραθο  

              αποζπάζκαηος  

           Πραθηηθού ηοσ Γ.                                                           

            Υίος , 24-05-2022  

           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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