ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Της 7 Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου
της 27ης Φεβρουαρίου 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 π.μ.
Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
ης

Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριών της Εφορείας:30‐01‐2020, 31‐01‐2020,07‐02‐2020, 11‐02‐2020 & 21‐02‐2020..

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

Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με θέμα: «Ωράριο εργασίας
υπαλλήλων» ‐ Γνωστοποίηση εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών.
(επισυνάπτονται)

ΘΕΜΑ: 2ο

Έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ με θέμα:
«Ερώτημα σχετικά με σύσταση Εσωτερικού Κανονισμού
Ορμονολογικού Εργαστηρίου».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 3ο

Έγγραφο της Δ/ντριας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Καθηγήτριας κας Στ. Μπάκα, με θέμα: «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου
διaσποράς της εποχικής γρίπης και λοίμωξης από τον ιό 2019‐nCoV.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 4ο

Ενημερωτικό έγγραφο της Δ/ντριας της Νεογνολογικής Κλινικής, Αν.
Καθηγήτριας κας Ν. Ιακωβίδου, επί του υπ’ αριθμ. 175/12‐02‐2020
εγγράφου της Δ/ντριας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου,
Καθηγήτριας κας Στ. Μπάκα.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 5ο

Έγγραφο‐ ενημέρωση της Δ/ντριας του Αιματολογικού Εργαστηρίου,
Αν. Καθηγήτριας κας Μ. Πολίτου, σχετικά με την πραγματοποίηση
εξετάσεων για την υποστήριξη του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 6ο

Απαντητική επιστολή της Δ/ντριας του Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου, Καθηγήτριας κας Στ. Μπάκα, επί του υπ’ αριθμ. 116/31‐
01‐2020 ενημερωτικού εγγράφου της της Δ/ντριας του
Αιματολογικού Εργαστηρίου Αν. Καθηγήτριας κας Μ. Πολίτου.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 7ο

Αιτήματα της Δ/ντριας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Καθηγήτριας κας Στ. Μπάκα, περί χορήγησης των πρακτικών των
Συνεδριάσεων της Εφορείας του Νοσοκομείου την 31η Ιανουαρίου &
7η Φεβρουαρίου έτους 2020.
(επισυνάπτονται)

ΘΕΜΑ: 8ο

Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με θέμα: «Προσωρινή ανάθεση
καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Επιστασίας».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 9ο

Έγγραφο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων με θέμα:
«Εξασφάλιση χώρου και εξοπλισμού για την εκτέλεση των
καθηκόντων του Νοσηλευτή επιτήρησης Ενδονοσοκομειακών
Λοιμώξεων».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 10ο

Έγγραφο‐ενημέρωση του Καθηγητού κ. Χρ. Παπαδημητρίου, περί
διενέργειας Εξωτερικού Παθολογικού Ογκολογικού Ιατρείου κατά την
Ολοήμερη Λειτουργία της Ογκολογικής Μονάδας, δύο (2) ημέρες
εβδομαδιαίως (Δευτέρα & Παρασκευή 15:00 – 18:00).
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 11ο

Αίτημα του Αντιπροέδρου της Εφορείας, Καθηγητή κ.
Θεοδοσόπουλου Θ., περί ενημέρωσής του σχετικά με την εργασιακή
σχέση Ιατρού της Ογκολογικής Μονάδας της Β΄ Χειρουργικής
Κλινικής.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 12ο

Αίτημα του κ. Μ. Κροκίδη Επ. Καθηγητού, περί συμμετοχής του στην
Ολοήμερη Λειτουργία του Α΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 13ο

Αίτημα την κας Α. Κωνσταντινίδου Καθηγήτριας, περί συμμετοχής της
στην Ολοήμερη Λειτουργία του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.

ΘΕΜΑ: 14ο

Αιτήματα (υπ’ αριθμ. πρωτ. 38/7‐2‐2020 & 39/6‐2‐2020) του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου με θέμα: «Χορήγηση άδειας για κλινική
άσκηση φοιτητών Μαιευτικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο
νοσοκομείο σας».
(επισυνάπτονται)

ΘΕΜΑ: 15ο

Ενημερωτική επιστολή της Δ/ντριας της Νεογνολογικής Κλινικής Αν.
Καθηγήτριας κας Ν. Ιακωβίδου, σχετικά με τις προϋποθέσεις
προσέλευσης των φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στους
χώρους της Νεογνολογικής Κλινικής.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 16ο

Αίτημα του Aegean College με θέμα: «Εκπαίδευση φοιτητών
Μαιευτικής του Aegean College στο Νοσοκομείο σας».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 17ο

Αίτημα του Aegean College με θέμα: «Έγκριση τελικής πρακτικής
άσκησης τελειοφοίτων Μαιευτικής του Aegean College στη Β΄ Μ/Γ
Κλινική του Νοσοκομείου σας».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 18ο

Γνωστοποίηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Παρακολούθησης
Ασθενών & Αρχείου, περί λογιστικής κάλυψης της δαπάνης
νοσηλείας:
α) της ασθενούς με αρχικά στοιχεία J.S., ποσού (943,00€).
β) της ασθενούς με αρχικά στοιχεία D. V. ποσού (914,00€).

ΘΕΜΑ: 19ο

Αίτημα του Δ/ντού της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής Καθηγητού κ. Χ.
Παπαγεωργίου, περί διάθεσης του «ΜΑΓΓΙΝΕΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»
την 13η Ιουνίου 2020 (Ημέρα Σάββατο & ώρες 09:30 έως 17:00) για
τη διεξαγωγή επιστημονικής ημερίδας.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 20ο

Έγγραφο του Μέλους της Εφορείας Καθηγητού κ. Γ. Μαστοράκου, με
θέμα: «Αίτημα χρήσης της αίθουσας της Βιβλιοθήκης του Αρεταιείου
Νοσοκομείου για τους σκοπούς του ΔΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία
Αναπαραγωγή». κάθε Τετάρτη & Πέμπτη, από 15:30 και μετά.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 21ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Παιδιατρικής, κ. Τζουνάκου
Λεώνης, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 22ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Παιδιατρικής, κ. Σουλάϊ Άλμα,
περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 23ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Παιδιατρικής, κ. Καπούνη
Νικολέττας, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 24ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Πυρηνικής Ιατρικής, κ. Χαλιώτη
Μαρίας, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 25ο

Αίτημα της κας Πάσχου Σταυρούλας Ενδοκρινολόγου, σχετικά με
την παρακολούθηση των εργασιών του τμήματος Κλιμακτηρίου &
Εμμηνόπαυσης της Β΄ Μαιευτικής‐Γυναικολογικής Κλινικής

ΘΕΜΑ: 26ο

Αίτημα του κ. Σύγγελου Νικολάου Μαιευτήρος ‐ Γυναικολόγου,
σχετικά με την παρακολούθηση των εργασιών του Τμήματος
Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας της Β΄ Μαιευτικής‐
Γυναικολογικής κλινικής.

ΘΕΜΑ: 27ο

Αίτημα της κας Rissoti Lucina Αναισθησιολόγου Ιατρού, σχετικά με
την παρακολούθηση των εργασιών του Ιατρείου Πόνου της Α΄
Αναισθησιολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 28ο

Αίτημα του κ. Νικητιάδη Κωνσταντίνου φοιτητή τμήματος Ιατρικών
εργαστηρίων του ΠΑ.Δ.Α., σχετικά με την παρακολούθηση των
εργασιών της υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Αιματολογικού
Εργαστηρίου.

ΘΕΜΑ: 29ο

Ευχαριστήρια επιστολή της κας Μαρίνας Γκαλγκούνη για τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες του Ιατρικού και Νοσηλευτικού
προσωπικού της Μονάδας Ογκολογίας σε εκλιπόντα της οικογενείας
της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
Ανακοινώσεις: ........................................................................................................
ΘΕΜΑ: 30ο

Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ περί κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2021 – 2024
(επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα)

ΘΕΜΑ: 31ο

Περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του
Κληροδοτήματος Θ. & Ε. Αρεταίου (Αρεταιείου Νοσοκομείου),
οικονομικού έτους 2020.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 32ο

Έγγραφο της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Τομέα Παιδείας με θέμα
«Εσωτερικός
Έλεγχος
και
δικλείδες
ασφαλείας
έναντι
δημοσιονομικών κινδύνων».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 33ο

Έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Χρηματικού περί
διευθέτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Βεβαίωση προς
ΔΟΥ.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 34ο

Έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής περί
διερεύνησης της δυνατότητας ένταξης του Αρεταιείου Νοσοκομείου
στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα μονάδων υγείας της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 35ο

Έγγραφο της Προϊσταμένης Β΄ Τομέα (Μ/Γ) Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
κας Νικολοπούλου Ουρανίας περί χορήγησης κωδικών χρήσης του
Πληροφοριακού Συστήματος Medilab‐I στις Μαίες – Μαιευτές.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 36ο

Περί έγκρισης απογραφής υλικού των Αποθηκών του Τμήματος
Διαχείρισης.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 37ο

Περί αποδοχής δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
«Ηλιτόμηνον» προς τη Νεογνολογική Κλινική για την αντικατάσταση
των κουφωμάτων των παραθύρων αυτής.
(επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα)

ΘΕΜΑ: 38ο

Περί ενημέρωσης των μελών της Εφορείας για τα αναφερόμενα στο
υπ’ αριθμ. πρωτ. 230/17‐02‐2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού
του Νοσοκομείου με θέμα «Έργο εγκατάστασης δικτύου Φυσικού
Αερίου εντός του Νοσοκομείου».
(Επισυνάπτεται).

ΘΕΜΑ: 39ο

Περί ενημέρωσης των μελών της Εφορείας για τα αναφερόμενα στο
υπ’ αριθμ. πρωτ. 1920020335/19‐02‐2020 έγγραφο της Γραμματείας
της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με θέμα «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου
εγκατάσταση σικτύου καυσίμου αερίου στο Αρεταιείο Νοσοκομείο,
προτεινόμενης δαπάνης ίσης με την εγκεκριμένη, εργολαβίας «ΕΚΤΩΡ
ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.». Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ (ΑΜ 10954)».

ΘΕΜΑ: 40ο

Περί έγκρισης των προτάσεων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2020 του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 41ο

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: 42ο

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: 43ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας ενός
κατεστραμμένου στρώματος μίας κλίνης της Μονάδος Εντατικής
Θεραπείας του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1139).

ΘΕΜΑ: 44ο

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

ΘΕΜΑ: 45ο

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

ΘΕΜΑ: 46ο

Περί έγκρισης πίστωσης 558,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και της σκοπιμότητας προμήθειας σωληναρίων για εξέταση
μοριακού ελέγχου βάση εγγράφου του ΕΚΕΑ.

ΘΕΜΑ: 47ο

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

ΘΕΜΑ: 48ο

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

ΘΕΜΑ: 49ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
γειώσεων διαθερμίας με καλώδιο (ΚΑΕ 1311‐1).

ΘΕΜΑ: 50ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας ενός σετ
αναλώσιμων μονάδας δόνησης υπερήχων καθώς και μίας
ενδοπρόθεσης αγγείων (ΚΑΕ 1311‐1).

ΘΕΜΑ: 51ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας υλικών
περιτοναϊκής κάθαρσης απαραίτητων για την εκπαίδευση ασθενών
που εντάσσονται σε αυτή (ΚΑΕ. 1311‐1).

ΘΕΜΑ: 52ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
τριχοειδικών φίλτρων με καινοτόμο μεβράνη, για αιμοκάθαρση
ασθενούς με επικίνδυνα χαμηλά κάθαρσης τοξικών ουσιών (1311‐2)

ΘΕΜΑ: 53ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
εντερικής σίτισης ασθενών μέσω καθετήρα (ΚΑΕ 1312).

ΘΕΜΑ: 54ο

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

ΘΕΜΑ: 55ο

Περί έγκρισης πιστώσεων και της σκοπιμότητας προμήθειας
διαφόρων ραδιοφαρμάκων προς κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1359‐2).

ΘΕΜΑ: 56ο

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: 57ο

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

ΘΕΜΑ: 58ο

Περί έγκρισης πίστωσης 310,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και της σκοπιμότητας προμήθειας ενός τροφοδοτικού για το
σύστημα ασύρματης καρδιοτοκογραφίας Monica
AN24 που
βρίσκεται στη Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου
(ΚΑΕ 7123).

ΘΕΜΑ: 59ο

Περί έγκρισης πίστωσης 1.674,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και της σκοπιμότητας προμήθειας αντιδραστηρίων για την
εκτέλεση προγράμματος ελέγχου ποιότητας, για τον προσδιορισμό
των επιπέδων του φαρμάκου Tacrolimus του Ορμονολογικού
Εργαστηρίου του Νοσοκομείου για ένα έτος.

ΘΕΜΑ: 60ο

Περί
έγκρισης
πίστωσης
ύψους
24.800,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σκοπιμότητας προμήθειας
πέντε (5) πλυντηρίων σκοραμίδων θερμικής απολύμανσης για τις
ανάγκες τμημάτων του νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 61ο

Περί
έγκρισης
πίστωσης
ύψους
1.444,60
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σκοπιμότητας παροχής
υπηρεσιών που αφορούν διενέργεια συγκεκριμένων εργασιών για
την επισκευή και αποκατάσταση βλάβης της κεντρικής μονάδος
τηλεφωνικού κέντρου – κέντρου πληροφορικής του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 62ο

Περί
έγκρισης
πίστωσης
ύψους
15.500,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σκοπιμότητας προμήθειας
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη αναγκών του
Νοσοκομείου για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ: 63ο

Περί
έγκρισης
πίστωσης
ύψους
7.680,31
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σκοπιμότητας παροχής
υπηρεσιών που αφορούν την επισκευή του ακτινοσκοπικού –
αγγειογραφικού μηχανήματος Philips BV Pulsera που είναι
εγκατεστημένο στα χειρουργεία του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 64ο

Περί έγκρισης πίστωσης 12.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, και της σκοπιμότητας προμήθειας ιατρικών αερίων, για την
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου έως την σύναψη της νέας
σύμβασης Δ.7/2019.

ΘΕΜΑ: 65ο

Περί
έγκρισης
πίστωσης
ύψους
1.368,96
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σκοπιμότητας προμήθειας
και εγκατάστασης μπαταριών περιφερειακού UPS 15 KVA στη
Χειρουργική Αίθουσα της ΠΒΝ.

ΘΕΜΑ: 66ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
ακουστικών καλυμμάτων προς κάλυψη των αναγκών του μαγνητικού
τομογράφου για ένα (1) έτος, συνολικής δαπάνης 5.195,60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 67ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έξι (6)
κοπτοραπτών κυρτής κεφαλής που χρησιμοποιηθήκαν σε πάσχοντες
ασθενείς του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 68ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων
ειδών καθαριότητας.

ΘΕΜΑ: 69ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
διαλυτικού‐ αποσκληρυντικού αλάτων για τα πλυντηρίων εργαλείων
καθώς και των νέων κλιματιστικών μονάδων του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 70ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λοιπών
ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 71ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1)
ενθέματος – διατατήρα μαστού για αποκατάσταση ασθενούς μετά
από
μαστεκτομή
συνολικής
δαπάνης
1.695,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 72ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
αντιδραστηρίων για την εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων ελέγχων
ποιότητας των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου για το έτος 2020,
συνολικής δαπάνης 23.542,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 73ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών
που αφορούν την συντήρηση του Λογισμικού Συστήματος Info Health
που αφορά το Γραφείο Κίνησης Ασθενών, Λογιστήριο Ασθενών,
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Παραπεμπτικών Παρακλινικών
Εξετάσεων Ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, Διαχείριση Ραντεβού Ασθενών
Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ), Διαχείριση της Γραμματείας
Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) και Γραμματείας Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ), Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Πολλαπλές Σειρές Τιμολόγησης
Ασφαλιστικών Ταμείων,
Κλιμακωτή Αποζημίωση Αξονικών‐
Μαγνητικών για ΕΟΠΥΥ, τη διασύνδεση ΕΟΠΥΥ Αναγγελιών
Εισιτηρίων‐Εξιτηρίων, την Τιμολόγηση/Υποβολή Νόμου 4368/2016
και Ευρωπαίων Πολιτών και τη διασύνδεση ΕΟΠΥΥ για Ανοικτή
Περίθαλψη Ανασφάλιστων για ένα (1) συνολικής δαπάνης 10.298,10
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 74ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών
που αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Α’
Εργαστήριο Ακτινολογίας του Νοσοκομείου, ποσού 3.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ: 75ο

Περί έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης
των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των
ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ραμμάτων
προς κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες
(Δ.9/2018, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:64588,1), κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ.
154/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών.

ΘΕΜΑ: 76ο

Περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας
τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού για την αντικατάσταση του
ενεργού εξοπλισμού του δικτύου του Νοσοκομείου (Δ.2022/2019).

ΘΕΜΑ: 77ο

Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών
προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, για την προμήθεια χειρόκτιων διαδικαστικών και
χειρουργικών, προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για
δώδεκα (12) μήνες (Δ.2010/2019).

ΘΕΜΑ: 78ο

Περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια και
εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων σε διάφορους χώρους του
Νοσοκομείου (Δ.2012/2019), με την εταιρεία Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ‐
ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΙΑΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ‐ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

ΘΕΜΑ: 79ο

Περί έγκρισης της αυτοδίκαιης μονομερούς δίμηνης παράτασης της
ισχύουσας σύμβασης με την εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. για την προμήθεια
πετρελαίου κίνησης, για ένα (1) έτος, βάσει όρου αυτής και της υπ’
αριθ. 4/2018 Διακήρυξης του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 80ο

Περί έγκρισης της αυτοδίκαιης μονομερούς δίμηνης παράτασης των
ισχυουσών συμβάσεων για την προμήθεια τροφίμων, κατεψυγμένων
αλιευμάτων και λαχανικών προς κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου για ένα (1) έτος έως την 05/05/2020, βάσει όρου αυτών
και της υπ΄αριθ. 2007/2018 Διακήρυξης του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 81ο

Περί έγκρισης της αυτοδίκαιης μονομερούς δίμηνης παράτασης των
ισχυουσών συμβάσεων για την προμήθεια διαφόρων ειδών
διατροφής προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1)
έτος (Δ.3014/2018) έως την 05/05/2020, βάσει όρου αυτών και της
υπ΄αριθ. Πρωτ. 14420/20‐11‐2018 πρόσκλησης για υποβολή
προσφοράς της Διεύθυνσης Οικονομικού του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 82ο

Περί συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή και παρακολούθηση
του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης των ακτινολογικών/ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων
του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος (Δ.1/2019).

ΘΕΜΑ: 83ο

Επιστολή της εταιρείας ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E. με θέμα
«Αλλαγή κωδικού αριθμού αντισώματος PD‐L1 (SP 142)».

Διανέμονται Πρακτικά των Συνεδριών της Εφορείας: 20‐12‐2019, 30‐12‐2019 & 20‐01‐2020.

Αθήνα, 25/02/2020
Ο Πρόεδρος

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

