ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Της 29 Συνεδρίας της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου
της 20ης Δεκεμβρίου 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ.
Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο
ης

Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριών της Εφορείας: 28-11-2019, 05-12-2019 & 11-12-2019.

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

Έγγραφο‐Γνωστοποίηση έκθεσης σκοπιμότητας από τη Δ/νση της Β΄
Μαιευτικής‐Γυναικολογικής Κλινικής, αναφορικά με την παράλληλη
απασχόληση της Επ. Καθηγήτριας κας Μαρίας Σιμοπούλου.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 2ο

Γνωστοποίηση από τη Δ/νση της Β΄ Μαιευτικής‐Γυναικολογικής
Κλινικής των ελεγκτών ιατρών Α΄ Εξαμήνου έτους 2020.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 3ο

Γνωστοποίηση από τη Δ/νση της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής των
ελεγκτών ιατρών Α΄ Τριμήνου έτους 2020.

ΘΕΜΑ: 4ο

Έγγραφο της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με θέμα:
«Ενοικίαση συσκευών τηλεόρασης και πτυσσόμενων καθισμάτων».
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 5ο

Ενημερωτικό έγγραφο των Ψυχολόγων του Νοσοκομείου με θέμα: «Η
λειτουργία της ειδικότητας του Ψυχολόγου στο Αρεταίειο
Νοσοκομείο κατά το έτος 2019 – Απολογισμός».

ΘΕΜΑ: 6ο

Έγγραφο‐ Αίτημα της Αν. Καθηγήτριας κας Ειρήνης Γράψα, σχετικά
με την αναγκαιότητα πρόσληψης ενός Επικουρικού Νεφρολόγου
Ιατρού.
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 7ο

Γνωστοποίηση του Υπευθύνου του Ογκολογικής Μονάδας Καθηγητού
κ. Χρ. Παπαδημητρίου σχετικά με:
α)
την κατάθεση φακέλου συμβάσεων κλινικής μελέτης με
κωδικό R2810‐ONC‐1676 του Xορηγού Regeneron Pharmaceuticals,
Inc. &
β)
κατάθεση εγγράφων τροποποίησης της μελέτης αυτής.

ΘΕΜΑ: 8ο

Έγγραφο των Ειδικευομένων Ιατρών της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής,
περί επανεξέτασης της αποφάσεως σχετικά με τις αιμοληψίες.

ΘΕΜΑ: 9ο

Έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με θέμα: «Ορισμός υπευθύνου
θέσεων στάθμευσης».

ΘΕΜΑ: 10ο

Έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Γραμματείας κας Θ.
Γιαννακοπούλου με θέμα: «Περί κάλυψης θέσεων στάθμευσης».

ΘΕΜΑ: 11ο

Αίτημα της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με θέμα:
«Απαλλαγή του γραφείου της νοσηλευτικής υπηρεσίας, από την
υποχρέωση της φύλαξης των κλειδιών διαφόρων χώρων του
νοσοκομείου».

ΘΕΜΑ: 12ο

Αίτημα του Τμήματος Μαιευτικής του ΠΑ.Δ.Α. με θέμα: «Πρακτική
άσκηση φοιτητών».

ΘΕΜΑ: 13ο

Αίτημα της Υπευθύνου της Μονάδας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
,Επ. καθηγήτριας κας Α. Ζυγογιάννη με θέμα: «Σφραγίδα για τη
Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας».

ΘΕΜΑ: 14ο

Αίτημα της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου
περί διάθεση του «ΜΑΓΓΙΝΕΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ» την 16η Μαΐου
2020 (ώρες 09:30 – 17:00).

ΘΕΜΑ: 15ο

Αίτημα του ειδικευομένου ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής κ. Βλάχου
Αλεξάνδρου, περί συμμετοχής του στη Λειτουργία των
Απογευματινών Ιατρείων του Τμήματος Υπερήχων του Α΄
Εργαστηρίου Ακτινολογίας.

ΘΕΜΑ: 16ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Χειρουργικής κ. Κόλλια Δήμητρας,
περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 17ο

Αίτημα της ειδικευομένης ιατρού Κυτταρολογίας κ. Κ. Δαμίγου
Παναγιώτας, περί παρατάσεως της συμβάσεώς της.

ΘΕΜΑ: 18ο

Αίτημα της κας Γραίκου Όλγας Ψυχολόγου, σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 19ο

Αίτημα της κας Κλουβάτου Σοφίας Νοσηλεύτριας, σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών της Μ.Τ.Ν. της Νεφρολογικής
Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 20ο

Αίτημα της κας Γιώτη Ειρήνης Παθολογοανατόμου Ιατρού, σχετικά με
την παρακολούθηση των εργασιών του Παθολογοανατομικού
Εργαστηρίου.

ΘΕΜΑ: 21ο

Αίτημα της κας Αγγελοπούλου Αναστασίας Ιατρού, σχετικά με την
παρακολούθηση των εργασιών του Τμήματος Κλιμακτηρίου &
Εμμηνόπαυσης της Β΄ Μαιευτικής‐Γυναικολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 22ο

Αίτημα της κας Χαραμαντά Μαρίας Ιατρού Μαιευτήρος‐
Γυναικολόγου, σχετικά με την παρακολούθηση των εργασιών του
Τμήματος Κλιμακτηρίου & Εμμηνόπαυσης της Β΄ Μαιευτικής‐
Γυναικολογικής Κλινικής.

ΘΕΜΑ: 23ο

Αίτημα του κ. Χιόνη Αθανασίου Ιατρού Μαιευτήρος‐Γυναικολόγου,
σχετικά με την παρακολούθηση των εργασιών του Ενδοσκοπικού
Τμήματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
Ανακοινώσεις: ........................................................................................................
ΘΕΜΑ: 24ο

Ανάπτυξη Αρεταιείου Νοσοκομείου σε νέες κτηριακές δομές –
Κληροδοτήματα‐ Δωρεές.

ΘΕΜΑ: 25ο

Έγγραφο του Καθηγητή, Δ/ντή της Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής
Κλινικής, κ. Βλάχου Ν., περί ενημέρωσης των μελών της Εφορείας
σχετικά με την αποδοχή χρηματικής δωρεάς, προς την Κλινική, στο
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 14094, από την εταιρεία
Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ, ποσού 8.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ: 26ο

Έγγραφο της εταιρείας Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ, περί αποδοχής
αιτήματος αλλαγής του σκοπού της χρηματικής δωρεάς ποσού
2.000,00 ευρώ υπέρ της Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής
(επισυνάπτεται)

ΘΕΜΑ: 27ο Περί αποδοχής δωρεάς ενός εκτυπωτή dot matrix, τύπου OKI
Microline 3320, από ιδιώτη για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Νοσοκομείου.
ΘΕΜΑ: 28ο Περί λογιστικής διευθέτησης ποσού 24,00€ λόγω μη γνησιότητας
κερμάτων, κατά τη διαδικασία ανταλλαγής στην ΤτΕ.
(επισυνάπτεται εισήγηση του Τμήματος Χρηματικού)
ΘΕΜΑ: 29ο

Περί λογιστικής τακτοποίησης παρακρατηθέντων ποσών από ΕΤΕ
κατά το έτος 2019:
α) μετά από χρήση POS
β) μετά τη διενέργεια πληρωμών μέσω διαδικτύου
(επισυνάπτεται εισήγηση του Τμήματος Χρηματικού)

ΘΕΜΑ: 30ο

Προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.» κατά της από 28/11/2019 απόφασης
της Εφορείας του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν τα
πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα του
ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών και των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων προς
κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες
(Δ.9/2018, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:64588,1). Απόψεις Διοικήσεως.
(Επισυνάπτεται η σχετική προσφυγή).

ΘΕΜΑ: 31ο

Επιστολή σχετική με την αποδοχή παραχώρησης προς χρήση για δύο
(2) έτη ενός (1) πλήρη λαπαροσκοπικού πύργου προηγμένης
τεχνολογίας.

ΘΕΜΑ: 32ο

Έγγραφο της αρμόδιας δικηγόρου του Γραφείου Νομικού
Συμβούλου του ΕΚΠΑ με θέμα «Νομικός έλεγχος σχεδίου διακήρυξης
για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των
ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την σύναψη σύμβασης για την
«Προμήθεια συρραπτικών μηχανών νοσοκομειακής χρήσης προς
κάλυψη των αναγκών του Αρεταιείου Νοσοκομείου του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για δώδεκα (12) μήνες».

ΘΕΜΑ: 33ο

Έγγραφο της αρμόδιας δικηγόρου του Γραφείου Νομικού
Συμβούλου του ΕΚΠΑ με θέμα «Νομικός έλεγχος σχεδίου διακήρυξης
για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των
ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την σύναψη σύμβασης για την
«Προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού προς κάλυψη των αναγκών
του Νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες».

ΘΕΜΑ: 34ο

Έγγραφο της αρμόδιας δικηγόρου του Γραφείου Νομικού
Συμβούλου του ΕΚΠΑ με θέμα «Νομικός έλεγχος σχεδίου διακήρυξης
για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των
ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την σύναψη σύμβασης για την
«Προμήθεια ιατρικών αερίων για την κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες».

ΘΕΜΑ: 35ο

Έγκριση του τεύχους της διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για
την παροχή υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των
Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου [Επικίνδυνων Αποβλήτων
Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)], για είκοσι τέσσερις
(24) μήνες (Δ.9/2019), εκτιμώμενης αξίας 354.322,56 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 36ο

Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρεία SWEDISH SYSTEMS
SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης (security) στους χώρους του Νοσοκομείου για δύο (2)
μήνες, προϋπολογισμού 14.910,00 ευρώ πλέον του αναλογούντα
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 37ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την διενέργεια
μετρήσεων μικροσωματιδίων αέρα στο Τμήμα Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 620,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 38ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια άρτου για
ένα έτος, συνολικής δαπάνης 2.766,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 39ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή τριών
ειδικών εξαρτημάτων για την στήριξη των άνω άκρων των ασθενών
κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, συνολικής δαπάνης
286,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 40ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση διακοσίων
εξήντα (260) αδειών λογισμικού προστασίας από ιούς των Η/Υ του
Νοσοκομείου, καθώς και την προμήθεια σαράντα (40) επιπλέον
αδειών του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 2.864,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 41ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χαρτιού
για τον απινιδωτή TEC5631, υγραντήρων δι‐ αποστειρωμένου νερού
και ειδικών μαντηλιών για την απολύμανση και καθαριότητα
ευαίσθητων επιφανειών, συνολικής δαπάνης 824,27 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 42ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δέκα (10)
συσκευών ανάνηψης ενηλίκων AMBU, συνολικής δαπάνης 582,80
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 43ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εντύπων
και δελτίων μηχανογράφησης, συνολικής δαπάνης 9.641,96 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 44ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
διαφόρων μελανιών, συνολικής δαπάνης 2.198,17 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 45ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
διαφόρων ειδών που δεν κατονομάζονται ειδικά (αναλωσίμων
υλικών
και
μη),
συνολικής δαπάνης 8.102,15 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 46ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση των
ψυγείων και καταψύξεων πλάσματος της Αιμοδοσίας του
Νοσοκομείου, για τρία (3) έτη συνολικής δαπάνης 6.324,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: 47ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και
αντικατάσταση μπαταριών κεντρικού UPS 80 KVA του Νοσοκομείου
εκτιμώμενης δαπάνης 7.142,40€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 48ο

Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την σύναψη νέας ετήσιας
σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού
«Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγκρίσεων και πληρωμών –
Μητρώο Δεσμεύσεων»
εκτιμώμενης δαπάνης 3.224,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 49ο

Περί έγκρισης συμπληρωματικής δαπάνης διακοσίων σαράντα οκτώ
ευρώ (248,00€) για την προμήθεια ενός ψυγείου εργαστηριακού
τύπου προς κάλυψη των αναγκών της Νεογνολογικής Κλινικής του
Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ: 50ο

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 τιμής, για την προμήθεια
χειρόκτιων διαδικαστικών και χειρουργικών, προς κάλυψη των
αναγκών του Νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες. (Δ.2010/2019).

ΘΕΜΑ: 51ο

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 τιμής, για την προμήθεια
και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων, σε διάφορους χώρους του
Νοσοκομείου (Δ.2012/2019).

ΘΕΜΑ: 52ο

Περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής, για την προμήθεια δέκα (10) σετ θερμαινόμενης
ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας (Δ.2016/2019), συνολικής
δαπάνης 31.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: 53ο

Περί έγκρισης της παράτασης των ισχυουσών συμβάσεων για την
προμήθεια ορισμένων ειδών αναλωσίμου υλικού χειρουργείου,
βάσει όρου της αντίστοιχης διακήρυξης (Δ.2006/2018), έως την 29‐
11‐2020.

ΘΕΜΑ: 54ο

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

ΘΕΜΑ: 55ο

Περί συγκρότησης επιτροπών για την παρακολούθηση και την
παραλαβή συμβάσεων για το έτος 2020.

ΘΕΜΑ: 56ο

Περί μη έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και
εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης εκτιμώμενης δαπάνης 3.720,00
ευρώ και την επαναπροκήρυξη της διαδικασίας.

Διανέμονται Πρακτικά των Συνεδριών της Εφορείας: 31-10-2019, 06-11-2019, 18-11-2019 & 20-112019.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

