
Στη Χίο σήμερα την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στο Κατάστημα του Γενικού Νοσοκομείου Χίου 

«Σκυλίτσειο» συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου {όπως αυτό έχει 

οριστεί με την με αριθμ. Γ4β/72880/2021 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ,  

τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. 162/8-3-2022)}, σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση 

του Αντιπροέδρου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων. 

Παρόντες είναι οι: 

1. ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. , 

2. ΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  , τακτικό μέλος του Δ.Σ., 

3. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, τακτικό μέλος , εκπρ/πος των ιατρών. 

4. ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ, τακτικό μέλος, εκπρ/πος λοιπού προσωπικού. 

 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού Τζιατζιάς Χαράλαμπος.   

Στη συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Διοικητικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου, Ηρακλειανού Ελένη και η Νομική 

Σύμβουλος, Παπαντωνάκη Αγγελική για παροχή διευκρινίσεων, οι οποίες 

αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων και τη λήψη αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Θέμα 7ο: Αίτημα εταιρείας «ΓΕΝ-ΚΑ» για τροποποίηση σύμβασης υπ. αριθ. 

36/2022 για παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ».  

                                  
 

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                   

                

           2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

             ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

                      «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 

 

          Αριθμός   11/23-05-2022 Συνεδρίασης 

          5ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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O Αντιπρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. το από 11-05-2022 με αριθ. πρωτ. 

6712/11-5-2022 υπόμνημα – αίτημα της εταιρείας «ΓΕΝ-ΚΑ» για την τροποποίηση 

υπ. αριθ. 36/2021 σύμβασης για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών 

εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» 

συμπεριλαμβανομένων των δομών «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», «ΚΕΦΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» του Γ.Ν. Χίου, από την 15/04/2022 έως και 14/07/2022 λόγω 

της αύξησης  του κατώτατου μισθού – ημερομισθίου.  

Στη συνέχει ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ  ότι σύμφωνα με την υπ΄  

αριθμό 106/2019 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 107675/27-12-2021 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 

6263/27-12-2021) και 38886/21-04-2022 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 2030/21-04-2022) 

Υπουργικές Αποφάσεις υπάρχει αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου και 

εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας «ΓΕΝ-ΚΑ»  για την 

τροποποίηση των οικονομικών όρων της σύμβασης υπ. αριθ. 36/2021 για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του 

Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» συμπεριλαμβανομένων των δομών «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», 

«ΚΕΦΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» , από την 15/04/2022 έως και 14/07/2022  

του Νοσοκομείου σύμφωνα με το υπόμνημα – αίτημα της εταιρείας ήτοι :  

Να καταβληθεί στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ  από 01/05/2022 και εφεξής, και κάθε μήνα 

μέχρι τη λήξη ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης, το ποσό των 4.362,09 € (ποσό 

αύξησης τιμήματος μηνιαίως από 01/05/2022 και εφεξής).  

Για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και συγκεκριμένα από 01/05/2022 έως 14/07/2022 

το ποσό αυτό της αύξησης ανέρχεται σε 4362,09 € Χ 2,45 μήνες που αφορά η αύξηση 

= 10.687,12 € άνευ ΦΠΑ ή 12.503,93 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

Το μέλος Βαλανιδά Μαρία καταψηφίζει το προς συζήτηση θέμα διότι δεν 

ενημερώθηκε εκ των προτέρων σύμφωνα με τη βούλησή της.  

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος πρότεινε την ψηφοφορία επί της έγκρισης του θέματος 

από την οποία προέκυψαν τρείς (3) ψήφοι υπέρ και μια (1) ψήφος κατά, 

μειοψηφούντος του μέλους Βαλανιδά Μαρίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
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Την τροποποίηση των οικονομικών όρων της σύμβασης υπ. αριθ. 36/2021 για παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου 

του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» συμπεριλαμβανομένων των δομών «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», 

«ΚΕΦΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» , από την 15/04/2022 έως και 14/07/2022  

σύμφωνα με το υπόμνημα – αίτημα της εταιρείας και όπως αναλυτικά περιγράφεται  

στην εισήγηση του Αντιπροέδρου. 

1) Την καταβολή στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ  από 01/05/2022 και εφεξής, και κάθε 

μήνα μέχρι τη λήξη ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης, του ποσού των 4.362,09 € 

(ποσό αύξησης τιμήματος μηνιαίως από 01/05/2022 και εφεξής).  

2) Για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και συγκεκριμένα από 01/05/2022 έως 

14/07/2022 το ποσό αυτό της αύξησης ανέρχεται σε 4362,09 € Χ 2,45 μήνες που 

αφορά η αύξηση = 10.687,12 € άνευ ΦΠΑ ή 12.503,93 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

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

  Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση,  λύεται  η συνεδρίαση.  

 

Σε  πίστωση  των ανωτέρω παρόντων των μελών του Δ. Σ. συντάχθηκε  το  παρόν  

πρακτικό  από τον γραμματέα Χ. Τζιατζιά και αφού αναγνώστηκε  και  βεβαιώθηκε 

επικυρώνεται από την Αντιπρόεδρο του Δ. Σ.,  κ. Ε. Μελιτζάνη. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ε. ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ 

              Ο εκτελών χρέη γραμματέα   

        ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

Το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο  

              αποσπάσματος  

           Πρακτικού του ΔΣ.                                                           

            Χίος , 01-06-2022  

           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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