
                                        
                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
                           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ιοίκηση 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου  
            ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   

                                   «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

 
Α ΠΟ Σ Π Α Σ Μ Α  –  2 η  Ο ρ θ ή  ε π α ν ά λ η ψ η  

Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» της 23ης τακτικής 

Συνεδρίασης στις 26/09/2019. 

Παρόντες : ∆ραγώνας Κωνσταντίνος, Άννα Κρεµµύδα, Γεωργία Κωστοπαναγιώτου, Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, 

Βασίλειος Μπουρνάς, Φλεβάρη Παναγιώτα, Ευθυµία Βουρνάζου. 

……….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Θέµα 50βο: Πρόσληψη φυλάκων στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» - Νέα προκήρυξη ΣΟΧ 1/ 2019 

 

Τα µέλη του ∆Σ λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ. 31845/26-09-2019 εισήγηση της ∆ιοικητικής και Οικονοµικής 

Υπηρεσίας.  

 

εγκρίνουν οµόφωνα 

 

- Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 31717/25-09-2019 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη 49 ατόµων που θα 

καλύψουν τις ανάγκες φύλαξης του Νοσοκοµείου λόγω απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων, για τη σύναψη 

ατοµικών συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 

του Ν.4430/2016 και του άρθρου 107 του Ν.4461/2017, δεδοµένου ότι οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του ήδη 

υπηρετούντος προσωπικού λήγουν στις 05-11-2019 και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το Νοσοκοµείο να παραµείνει 

χωρίς φύλαξη. 

- Το κόστος φύλαξης σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη (α.π. 31747/25-09-2019) όπως αυτή εγκρίθηκε µε 

το υπ’ αριθµ. 23η/θ.50α/26.09.2019 Απόσπασµα Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανέρχεται σε 632.747,31€ 

ετησίως, έναντι του ποσού των 832.320,12€ ετησίως στην περίπτωση παροχής των ίδιων υπηρεσιών από 

εξωτερικό συνεργείο υπεργολάβου. 

- Οι χώροι, τα σηµεία ελέγχου, οι συνθήκες φύλαξης, καθώς και το απαιτούµενο προσωπικό, παραµένουν ίδια 

µε τα αντίστοιχα του 2017. 

- Το κόστος πλυσίµατος και συντήρησης των στολών των φυλάκων είναι µηδαµινό, καθόσον αυτές θα πλένονται 

στο συγκρότηµα πλυσίµατος ιµατισµού του Νοσοκοµείου και τυχόν φθορές θα επιδιορθώνονται από την 

υπάρχουσα ράπτρια του Νοσοκοµείου . 

- Κόστος απαιτούµενων εργαλείων δεν υπάρχει, καθόσον χρησιµοποιείται ήδη υπάρχον εξοπλισµός του 

Νοσοκοµείου και το κόστος συντήρησης αυτού έχει αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία. 
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- Το είδος και ο απαιτούµενος συνολικός αριθµός ειδών ιµατισµού του προσωπικού φύλαξης (παντελόνια, 

πουκάµισα, τζάκετ κτλ) ανέρχεται στο ποσό των 20.000€, όπως αυτός περιγράφεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 

31747/25-09-2019 οικονοµοτεχνική µελέτη   

- Η διάρκεια της σύµβασης ανέρχεται σε ένα (1) χρόνο. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Το παρόν επικυρώνεται αυθηµερόν 

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου 

Η   Γραµµατέας του ∆.Σ.                                      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 

 

 

∆ελδήµου Αναστασία                                          ∆ραγώνας Κωνσταντίνος 
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