ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Της 3ης Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου
της 31ης Ιανουαρίου 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 π.μ.
Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριών της Εφορείας: 20‐12‐2019, 30‐12‐2019 & 20‐01‐2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΘΕΜΑ: 1ο

Έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού σχετικά με την έγκριση εφημεριών
άνω του πλαφόν ζώνης:
α) Ειδικευμένου Ιατρικού Προσωπικού, μηνός Δεκεμβρίου 2019,
ποσού 4.765,92€.
β) Ειδικευομένων Ιατρών, μηνός Δεκεμβρίου 2019, ποσού
2.362,20€
(Επισυνάπτονται)

ΘΕΜΑ: 2ο

Έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ με θέμα:
«Παροχή γνωμοδότησης».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 3ο

‘Eγγραφο της Δ/ντριας του Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας Καθηγήτριας
κας Λ.‐Ε. Μουλοπούλου, περί αναγκαιότητας κάλυψης των γενικών
εφημεριών από ένα (1) Χειριστή Ακτινολογικών Μηχανημάτων για
την εκτέλεση απλών ακτινογραφιών.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 4ο

Έγγραφο της Δ/ντριας του Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας Καθηγήτριας
κας Λ.‐Ε. Μουλοπούλου, περί κάλυψης Αιγινητείου Νοσοκομείου σε
κλειστές εφημερίες.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 5ο

Έγγραφο‐ενημέρωση της Δ/ντριας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Καθηγήτριας κας Στ. Μπάκα, σχετικά με την εφημέρευση του
Εργαστηρίου και την κάλυψη
εφημεριών του Αιματολογικού
εργαστηρίου.

ΘΕΜΑ: 6ο

Έγγραφο‐ Αίτημα της Δ/ντριας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Καθηγήτριας κας Στ. Μπάκα σχετικά με την αναγκαιότητα πρόσληψης
τριών (3) επικουρικών ιατρών Βιοπαθολογίας.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 7ο

Έγγραφο του Υπευθύνου των Μαιευτικών Τμημάτων, Αν. Καθηγητή κ.
Κ. Πανουλή και της Προϊσταμένης Μαίας κας Β. Τσιριγώτη, με θέμα:
«Διαχείριση κυήσεων άνω των 22 εβδομάδων».
(Επισυνάπτεται»

ΘΕΜΑ: 8ο

Επιστολή‐Γνωστοποίηση των ειδικευομένων ιατρών της Β΄
Χειρουργικής κλινικής, περί χρήσης του δικαιώματος 24ωρης
ανάπαυσης μετά από ενεργό εφημερία δυνάμει των ισχυουσών
διατάξεων.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 9ο

Αίτημα του Δ/ντού της Β΄ Μαιευτικής‐Γυναικολογικής Κλινικής
Καθηγητού κ. Ν. Βλάχου, περί διάθεσης του «ΜΙΚΡΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ» την 6η Μαρτίου 2020 (ώρες 15:00 – 18:00).

ΘΕΜΑ: 10ο

Αίτημα του ειδικευομένου ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής κ. Ζάϊου
Νικολάου, περί συμμετοχής του στη Λειτουργία των Απογευματινών
Ιατρείων του Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας .

ΘΕΜΑ: 11ο

Διαβίβαση αιτήματος του κ. Φίλιππα Παναγιώτη από τη Δ/νση της Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής, περί εγκρίσεως παροχής δωρεάν
υπηρεσιών με τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων οζονοθεραπείας σε
ασθενείς του Ιατρείου Πόνου.

ΘΕΜΑ: 12ο

Γνωστοποίηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Παρακολούθησης
Ασθενών & Αρχείου περί λογιστικής κάλυψης της δαπάνης νοσηλείας
(868,00€) ασθενούς με αρχικά στοιχεία G.A.

ΘΕΜΑ: 13ο

Έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού με θέμα: «Συνέχιση παράτασης
συμβάσεων ειδικευομένων ιατρών σε υφιστάμενες οργανικές
θέσεις».

ΘΕΜΑ: 14ο

Αίτημα
της ειδικευομένης ιατρού Παιδιατρικής κ. Κρέπη
Αδαμαντίας, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 15ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Μαιευτικής‐ Γυναικολογίας κ.
Γιαννούλη Αικατερίνης, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 16ο

Αίτημα του ειδικευομένου ιατρού Νεφρολογίας κ. Πανοκώστα
Δημητρίου, περί παρατάσεως της συμβάσεώς του.

ΘΕΜΑ: 17ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Μικροβιολογίας κ. Δραμουντάνη
Μαριάννας, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 18ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Μαιευτικής‐Γυναικολογίας κ.
Μπέτα Αναστασίας, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 19ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής κ. Πρέζα
Ουρανίας, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 20ο

Αίτημα του ειδικευομένου ιατρού Μαιευτικής‐ Γυναικολογίας κ.
Μπουντουβά Δημητρίου, περί παρατάσεως της συμβάσεώς του.

ΘΕΜΑ: 21ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Μαιευτικής‐ Γυναικολογίας κ.
Σαρλή Πολυξένης‐ Μαρίας, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 22ο

Αίτημα της κ. Κόντο Λορένας Ιατρού σχετικά με την παρακολούθηση
των εργασιών του Τμήματος Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης της Β΄
Μαιευτικής‐Γυναικολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 23ο

Αίτημα της κ. Παλαιολόγου Αναστασίας Ψυχολόγου, σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Τμήματος Κλιμακτηρίου και
Εμμηνόπαυσης της Β΄ Μαιευτικής‐Γυναικολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 24ο

Αίτημα της κας Μήλη Νικολέττας Ιατρού σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών της Β΄ Μαιευτικής‐Γυναικολογικής
Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 25ο

Αίτημα της κας Καλή Παναγιώτας Γραμματέως σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 26ο

Αίτημα της κας Ευθυμίου Μαρίας Γραμματέως σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 27ο

Αίτημα της κας Γραίκου Όλγας Ψυχολόγου
σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 28ο

Αίτημα της κας Μουτζούρη Αστέρως Οδοντιάτρου σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής

ΘΕΜΑ: 29ο

Αίτημα της κας Παπακώστα Λευκοθέας Οδοντιάτρου σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 30ο

Αίτημα της κας Κουρή Μαρίας Οδοντιάτρου σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 31ο

Αίτημα του κ. Μπίρλης Νικολάου Οδοντιάτρου σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 32ο

Αίτημα της κας Αντωνιάδου Ελένης Γενικού Ιατρού σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 33ο

Αίτημα του κ. Φυρφιρή Νικολάου Αναισθησιολόγου ιατρού σχετικά
με την παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 34ο

Αίτημα του κ. Κεραμάρη Νικολάου Ορθοπεδικού ιατρού σχετικά με
την παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 35ο

Αίτημα του κ. Μπερδούση Ιωάννη Νοσηλευτή σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 36ο

Αίτημα της κας Ραπτοπούλου Σοφίας Ρεφλεξολόγου σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της
Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
Ανακοινώσεις: ........................................................................................................
ΘΕΜΑ: 37ο

Περί έγκρισης δαπάνης 48.518,83 ευρώ για την εκτέλεση των υπ’
αριθμ. 3233 και 3234/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών (Δ.Ε.Α.) επί αγωγής υπαλλήλων.
(επισυνάπτεται έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου)

ΘΕΜΑ: 38ο

Περί
συγκρότησης
τριμελούς
επιτροπής
με
ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη για την καταγραφή του προς εκποίηση ‐
αχρήστευση ή ανακύκλωση πάγιου υλικού του Νοσοκομείου, κατά το
έτος 2020.

ΘΕΜΑ: 39ο

Περί αποδοχής της δωρεάν χρήσης ιατρικών μηχανημάτων
οζονοθεραπείας της εταιρείας FPNO3 MEDICAL – ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στους ασθενείς του Ιατρείου Πόνου.
(επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα)

ΘΕΜΑ: 40ο

Περί έγκρισης απογραφής υλικού του Τμήματος Φαρμακείου.

ΘΕΜΑ: 41ο

Περί
έγκρισης
επανακατανομής
επιβάρυνσης
πιστώσεων
προϋπολογισμών του Νοσοκομείου για την υλοποίηση διαδικασιών
προμήθειας υλικών/παροχής υπηρεσιών προς κάλυψη παγίων και
διαρκών αναγκών του Ιδρύματος.

ΘΕΜΑ: 42ο

Έγγραφο της Διευθύντριας του Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του
Νοσοκομείου με θέμα «Αρχείο Μονάδας Ακτινοθεραπευτικής
Ακτινολογίας».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 43ο

Έγγραφο της Διευθύντριας του Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του
Νοσοκομείου με θέμα «Κάμερες παρακολούθησης ασθενών κατά την
διενέργεια
Ακτινοθεραπευτικής
Πράξης
στη
Μονάδα
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 44ο

Έγγραφο της Προϊσταμένης της Αίθουσας Τοκετών με θέμα
«Τοποθέτηση μηχανισμού ελεγχόμενης πρόσβασης στην Αίθουσα
Τοκετών».

ΘΕΜΑ: 45ο

Έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σχετικό με
την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 24.800,00€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την υλοποίηση της προληπτικής
συντήρησης συστημάτων πυροπροστασίας και μονάδων κεντρικού
ελέγχου του Αρεταιείου Νοσοκομείου για δύο έτη.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 46ο

Έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σχετικό με
την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 299.999,00€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την υλοποίηση των
διαδικασιών έγκρισης της μελέτης «Επισκευή και συμπλήρωση των
οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων στο Αρεταιείο Νοσοκομείο».

ΘΕΜΑ: 47ο

Έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σχετικό με
την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 24.792,56€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την υλοποίηση των
διαδικασιών έγκρισης της μελέτης «Παροχή υπηρεσιών για την άρση
της επικινδυνότητας από την πτώση οροφοκονιαμάτων και τμημάτων
σκυροδέματος, στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του Αρεταιείου
Νοσοκομείου».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 48ο

Περί ενημέρωσης των μελών της Εφορείας για το έγγραφο του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικού του Νοσοκομείου προς την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα
«Αναγκαιότητα στοιχειώδους ανακαίνισης του Θ. Θεοδώρου ως
προϋπόθεση πριν τη διάθεσή του για τη νοσηλεία ασθενών»
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 49ο

Περί ενημέρωσης των μελών της Εφορείας για τα αναφερόμενα στο
υπ’ αριθμ. πρωτ. 1920012755/12‐12‐19 έγγραφο της Γραμματείας
της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με θέμα «Έγκριση μελέτης παροχής
υπηρεσιών εγκατάσταση νέου δικτύου κλιματισμού στη ΜΕΘ και
ΜΑΦ του Αρεταιείου Νοοσκομείου. Απευθείας ανάθεση στον
οικονομικό φορέα Pdl A.E. αντί 24.180,00€ (ΑΜ 11163)»
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 50ο

Περί ενημέρωσης των μελών της Εφορείας για τα αναφερόμενα στο
υπ’ αριθμ. πρωτ. 1920012737/12‐12‐19 έγγραφο της Γραμματείας
της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με θέμα «Παράταση έως 26‐2‐2020 με
αναθεώρηση της προθεσμίας περάτωσης του έργου εγκατάσταση
δικτύου καυσίμου αερίου στο Αρεταιείο Νοσοκομείο (ΑΜ 10954)»
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 51ο

Περί έγκρισης σκοπιμότητας και προσφυγής στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής (έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει
του δελτίου πιστοποίησης τιμών από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης
Ανάπτυξης του Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Κλιματιστικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής), για
την προμήθεια νωπών κρεάτων και κοτόπουλων, για έξι (6) μήνες,
προϋπολογισμού 19.974,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 52ο

Περί έγκρισης πίστωσης και σκοπιμότητας της προμήθειας ενός
ανοξείδωτου τροχήλατου θερμοθαλάμου για τις ανάγκες των
περιφερικών κουζινών των κλινικών, συνολικής δαπάνης 3.651,80
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 53ο

Περί έγκρισης πίστωσης και σκοπιμότητας παροχής υπηρεσιών που
αφορούν στην αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του
Υποσταθμού Ενεργειακής Τροφοδότησης του Νοσοκομείου,
συνολικής δαπάνης 9.176,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 54ο

Περί έγκρισης πίστωσης 23.542,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, και της σκοπιμότητας προμήθειας αντιδραστηρίων για την
εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων ελέγχων ποιότητας των
Εργαστηρίων του Νοσοκομείου για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ: 55ο

Περί έγκρισης πίστωσης 830,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. για την διενέργεια χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων
τροφίμων (ΚΑΕ 0419)

ΘΕΜΑ: 56ο

Περί έγκρισης πίστωσης 1.773,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. για την εκκένωση από λύματα και καθαρισμό φρεατίων σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0863).

ΘΕΜΑ: 57ο

Περί έγκρισης πίστωσης 2.108,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. για τον ετήσιο έλεγχο και την προληπτική συντήρηση του
συγκροτήματος παραγωγής ιατρικού κενού (ΚΑΕ 0879)

ΘΕΜΑ: 58ο

Περί έγκρισης πίστωσης και της σκοπιμότητας προμήθειας
υλικών/παροχής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση λοιπών
μηχανημάτων προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του
Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0887).

ΘΕΜΑ: 59ο

Περί έγκρισης πίστωσης και της σκοπιμότητας προμήθειας
υλικών/παροχής υπηρεσιών για την επισκευή λοιπού εξοπλισμού
προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου (ΚΑΕ
0889).

ΘΕΜΑ: 60ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας εντύπων
και δελτίων μηχανογράφησης προς εξασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1293).

ΘΕΜΑ: 61ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
διαφόρων ιατρικών βελονών και καθετήρων προς κάλυψη των
αναγκών του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311‐1).

ΘΕΜΑ: 62ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
συρραπτικών χειρουργικών εργαλείων μίας χρήσης προς κάλυψη των
επειγουσών αναγκών λειτουργίας του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311‐1).

ΘΕΜΑ: 63ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
διαφόρων ειδών αναισθησιολογικού υλικού προς κάλυψη των
αναγκών του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311‐1).

ΘΕΜΑ: 64ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
διαφόρων ειδών λαπαροσκοπικού ‐ υστεροσκοπικού υλικού προς
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311‐1)

ΘΕΜΑ: 65ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας λοιπού
υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου
(ΚΑΕ 1311‐1).

ΘΕΜΑ: 66ο

Περί έγκρισης πίστωσης 3.013,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και της σκοπιμότητας προμήθειας έξι (6) κοπτοραπτών κυρτής
κεφαλής που χρησιμοποιηθήκαν σε πάσχοντες ασθενείς του
Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311‐1).

ΘΕΜΑ: 67ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
διαφόρων αντιδραστηρίων προς κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1359‐1).

ΘΕΜΑ: 68ο

Περί έγκρισης πίστωσης 874,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και της σκοπιμότητας προμήθειας τριών (3) συσκευασιών των
6 vials ραδιοφαρμάκου MIBI‐ Tc99mm

ΘΕΜΑ: 69ο

Περί έγκρισης πίστωσης 771,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και της σκοπιμότητας προμήθειας σφουγγαρίστρων και
κονταριών από το Φάρο Τυφλών Ελλάδος (1381).

ΘΕΜΑ: 70ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
διαλυτικού – αποσληρυντικού αλάτων προς κάλυψη των πλυντηρίων
εργαλείων καθώς και των νέων κλιματιστικών μονάδων του
Νοσοκομείου (1381).

ΘΕΜΑ: 71ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας λοιπών
ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου (ΚΑΕ
1439).

ΘΕΜΑ: 72ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
διαφόρων ειδών που δεν κατονομάζονται ειδικά (αναλωσίμων
υλικών και μη) (ΚΑΕ 1899).

ΘΕΜΑ: 73ο

Περί έγκρισης πίστωσης 5.195,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και της σκοπιμότητας προμήθειας ακουστικών καλυμμάτων
προς κάλυψη των αναγκών του μαγνητικού τομογράφου για ένα (1)
έτος (ΚΑΕ 1899).

ΘΕΜΑ: 74ο

Περί έγκρισης πίστωσης 1.020,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και της σκοπιμότητας προμήθειας ενός κολάρου και ενός σετ
(φούστα μπλούζα ) ακτινοπροστασίας για τον νέο Ιατρό του
Αγγειογραφικού Τμήματος (ΚΑΕ 1899).

ΘΕΜΑ: 75ο

Περί έγκρισης πίστωσης 2.027,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και της σκοπιμότητας προμήθειας ενός (1) διακριβωμένου
θερμομέτρου τεσσάρων (4) προτύπων βαρών για την
πραγματοποίηση των ετήσιων ελέγχων στα ψυγεία και καταψύξεις
της Αιμοδοσίας καθώς και μίας συσκευής καταγραφής θερμοκρασιών
για το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΚΑΕ 1899).

ΘΕΜΑ: 76ο

Περί έγκρισης πίστωσης 3.372,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και της σκοπιμότητας προμήθειας μίας καρέκλας αιμοληψίας
προς κάλυψη των αναγκών του Ορμονολογικού Τμήματος καθώς και
είκοσι (20) στατώ ορού για τους νοσηλευτικούς θαλάμους Θεοδώρου
και Βραχείας Νοσηλείας (ΚΑΕ 9749).

ΘΕΜΑ: 77ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εντύπων &
δελτίων μηχανογράφησης προς εξασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 1.345,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 78ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων
μελανιών συνολικής δαπάνης 1.479,06 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 79ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών (3)
εξεταστικών κλινών και τριών (3) τροχήλατων σκαμπό, προς κάλυψη
των αναγκών των Εξωτερικών Χειρουργικών Ιατρειών του
Νοσοκομείου,
συνολικής
δαπάνης
1.134,23
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 80ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1)
φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εκπαίδευση των
μηχανικών της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου από την
εταιρεία Philips στα πλαίσια εγκατάστασης του νέου Μαγνητικού &
Αξονικού Τομογράφου συνολικής δαπάνης 1.426,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 81ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1)
ενθέματος –διατατήρα μαστού, για τη διενέργεια ιατρικής πράξης σε
ασθενή συνολικής δαπάνης 1.695,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 82ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1)
συστήματος εξάχνωσης και αναρρόφησης ιστών με χρήση υπερήχων
για τη διενέργεια ιατρικής πράξης σε ασθενή, συνολικής δαπάνης
1.847,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 83ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
συρραπτικών εργαλείων μίας χρήσεως για Νοσοκομειακή χρήση
προς κάλυψη των επειγουσών αναγκών λειτουργίας του
Νοσοκομείου,
συνολικής
δαπάνης
19.737,08
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 84ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λαβίδων
απολίνωσης αγγείων (μικρού & μεσαίου μεγέθους) καθώς και μη
απορροφήσιμων κλιπς, προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των
Χειρουργείων του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 7.464,08 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 85ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών
συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των Επικίνδυνων Αποβλήτων
του Νοσοκομείου [Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών
(ΕΑΑΜ), Μεικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)] προς κάλυψη των αναγκών αυτού
μέχρι τη διενέργεια και περάτωση της υπ’ αριθμ. 9/2019
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτιμώμενης δαπάνης 13.000,90 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 86ο

Περί έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής επί των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών
του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για
την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μιας χρήσης προς κάλυψη των
άμεσων αναγκών λειτουργίας της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του
Νοσοκομείου (Δ.2021/2019), εκτιμώμενης αξίας 74.332,64 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 87ο

Περί έγκρισης των πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής επί των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
που υποβλήθηκαν από τον μοναδικό συμμετέχοντα οικονομικό
φορέα στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας ‐ τιμής, για την
προμήθεια δύο (2) υπερηχοτομογράφων προς κάλυψη των αναγκών
της Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου
(Δ.13/2018, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 77529), προϋπολογισμού 124.000,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 88ο

Περί έγκρισης των πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής επί των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών
του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, για
την προμήθεια ραδιοϊσοτόπων –
ραδιοφαρμάκων, προς κάλυψη των αναγκών του Τμήματος
Πυρηνικής Ιατρικής του Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας του ΕΚΠΑ –
Αρεταιείου Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος (Δ.11/2018, Α/Α
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
81789)
προϋπολογισμού
441.112,52
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 89ο

Περί έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου των
δικαιολογητικών προσωρινών ανάδοχων του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για
την
παροχή
υπηρεσιών
τεχνικής
υποστήριξης
των
ακτινολογικών/ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου
για ένα (1) έτος. (Δ.1/2019, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:80447)

ΘΕΜΑ: 90ο

Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τον οικονομικό φορέα «ΞΥΔΙΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης του Γραμμικού Επιταχυντή LINAC SL 75/5 για δώδεκα
(12) μήνες, προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 91ο

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών
προσωρινού ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
(σύνταξη ισολογισμού) ετών 2014, 2015, 2016 και 2017 του
Νοσοκομείου (Δ.2001/2019) συνολικής δαπάνης 35.960,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 92ο

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών
προσωρινού ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών πλύσης‐σιδερώματος
ακάθαρτου ιματισμού και κλινοκαλυμμάτων του Νοσοκομείου για
ένα (1) έτος (Δ.2013/2019), συνολικής δαπάνης 73.994,52 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 93ο

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών
προσωρινών ανάδοχων του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών
μονάδων, σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου (Δ.2012/2019),
συνολικής δαπάνης 58.206,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 94ο

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών
προσωρινών ανάδοχων του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την
λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Νεφρολογικής
Κλινικής του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος (Δ.2011/2019), συνολικής
δαπάνης 37.008,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 95ο

Περί έγκρισης παράτασης της ισχύουσας σύμβασης για την
προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος και γιαούρτης προς κάλυψη
των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες, μέχρι
απορροφήσεως των συμβατικών ποσοτήτων, βάσει όρου αυτής και
της υπ’ αριθ. πρωτ. 6769/11‐06‐2019 πρόσκλησης για υποβολή
προσφοράς της Δ/νσης Οικονομικού του Νοσοκομείου
(Δ.3000/2019).

ΘΕΜΑ: 96ο

Περί έγκρισης παράτασης της ισχύουσας σύμβασης με την εταιρεία
ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ‐VERMA DRUGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ για την προμήθεια αναλωσίμων
υλικών για τη λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της
Νεφρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος έως την 30‐
04‐2020, βάσει όρου αυτής και της υπ΄αριθ. 2014/2018 Διακήρυξης
του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 97ο

Περί έγκρισης της παράτασης των ισχυουσών συμβάσεων για την
προμήθεια καλλιεργητικών υλικών για το Τμήμα Εξωσωματικής
Γονιμοποίησης (IVF), βάσει όρου της αντίστοιχης διακήρυξης
(Δ.2023/2016), έως την 26‐12‐2020.

ΘΕΜΑ: 98ο

Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής καθορισμού των τεχνικών
προδιαγραφών, της προϋπολογισθείσας αξίας καθώς και των λοιπών
όρων της προκήρυξης του νέου διαγωνισμού προμήθειας διαφόρων
ειδών καθαριότητας προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου
για δώδεκα (12) μήνες.

ΘΕΜΑ: 99ο

Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής των συμβάσεων προμήθειας αγγειοχειρουργικών και
ενδοαυλικών μοσχευμάτων και των παρελκόμενων υλικών αυτών
προς κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες
(Δ.10/2018).

ΘΕΜΑ: 100ο Περί έγκρισης αλλαγής κωδικών ειδών αντιδραστηρίων από την
εταιρεία «ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.».

Διανέμονται Πρακτικά των Συνεδριών της Εφορείας: 28‐11‐2019, 05‐12‐2019 & 11‐12‐2019.

Αθήνα, 29/01/2020
Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

