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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ

ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης /2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΣΤΙΣ 31-01-2011
Πάτρα σήμερα την 31-01-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών το Δ.Σ. αυτού που συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ.ΔΥ1δ/ Γ.Π. οικ. 57277/13-5-2010 (ΦΕΚ 177/14-5-2010) Απόφαση της Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ ΔΥ1δ/ΓΠ
93127/24-9-2009 (ΦΕΚ 433/1-10-2009) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και στην οποία παρέστησαν τα πιο κάτω μέλη:
1) ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2) ΒΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6) ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
8) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συμμετείχε επίσης:
- ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (απουσίαζε)
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (απουσίαζε)
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
Νομικός Σύμβουλος του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ» ο οποίος κατά την ψηφοφορία
αποχώρησε
Γραμματέας του ΔΣ του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ»

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία εισέρχεται στην συζήτηση του πιο
κάτω θέματος.
ΕΗΔ ΘΕΜΑ 5ον: «Αριθμ. 3624/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών
σχετικά με υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων
για προμήθεια
Βηματοδοτών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη των υπολοίπων μελών:
α) το με αριθμ. 3624/31-01-2011 ενημ σημείωμα του Γρ. Προμηθειών που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα αιτημάτων για προμήθεια βηματοδοτών, με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος
ΣΧΕΤ.: 1. Το Ν.3329/05 άρθρο 7 περί αρμοδιοτήτων Δ.Σ Νοσοκομείου
2. Το Ν. 3527/07 Κεφάλαιο Β΄(λοιπές διατάξεις) τρίτο άρθρο παρ.22,
3. Το Ν.3580/07 σχετικά με προμήθειες φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Το Ν. 3846/2010 συμπληρωματικό του Ν. 3580/2007
5. Την υπ’ αρ. 1/2010 Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ.: 4516/25-05-2010 της Ε.Π.Υ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Σας υποβάλλουμε συγκεντρωτικό πίνακα αιτημάτων για προμήθεια βηματοδοτών, συνολικής
δαπάνης ύψους: 38.046,75 € με Φ.Π.Α, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, μετά από
έρευνα αγοράς και λήψη προσφορών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4516/25-5-10 εγκύκλιο της
ΕΠΥ παρ.4, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Νοσοκομείου.
Ως γνωστόν, εξουσιοδότηση για διενέργεια Διαγωνισμών ΕΠΠ 2007, 2008, 2009, δεν εδόθη
από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα πολλά είδη να είναι εξωσυμβατικά, συμβάσεις ειδών να
βρίσκονται στην τρίμηνη παράταση, ετήσιες ποσότητες συμβατικών ειδών να έχουν λήξει
κ.α.
Έχοντας υπόψη το Ν.3329/05 άρθρο 7 περί αρμοδιοτήτων Δ.Σ Νοσοκομείου, τον Ν.3527/07
Κεφάλαιο Β΄(λοιπές Διατάξεις) τρίτο άρθρο, το Ν.3580/07 και Ν.3846/10 σχετικά με
προμήθειες φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καθώς και το Ν.3846/2010 ο οποίος συμπληρώνει το Ν. 3580/07, παρακαλούμε για την
απόφασή σας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας, συνολικής δαπάνης
ύψους 38.046,75 € με ΦΠΑ προκειμένου να σταλεί στην ΕΠΥ για έγκριση.
β) Τη γνώμη της Προϊσταμένης Οικονομικών που έχει ως εξής: «Έγκριση σκοπιμότητας της
προμήθειας ΚΑΕ 1313»
γ) Τη γνώμη της Υποδ/ντριας Οικ/κών που έχει ως εξής: «Έγκριση σκοπιμότητας »
δ) Τη γνώμη του Διοικητικού Διευθυντή που έχει ως εξής: «Έγκριση σκοπιμότητας »
Το ΔΣ
αφού έλαβε υπόψη του τα πιο πάνω, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του
παρισταμένου Νομικού Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1) Την έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης 38.046,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
που αφορά τη προμήθεια βηματοδοτών, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο συνημμένο
πίνακα του με αριθμ 3624/31-01-2011 ενημ σημειώματος και αποτελεί αναπόσπαστο σώμα
της απόφασης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μετά από έρευνα αγοράς και λήψης
προσφορών σύμφωνα με τη αριθμ 4516/25-05-10 εγκύκλιο της ΕΠΥ παρ. 4, προκειμένου να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Νοσοκομείου.
2) Να αποσταλεί στην 6η ΥΠΕ και ΕΠΥ για περαιτέρω έγκριση
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Γρ. Προμηθειών για σχετικές ενέργειες.
Η απόφαση αυτή επικυρώνεται σήμερα
Μετά τη λήξη της συζήτησης λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως
εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΡΡΑΣ ΔΗΜ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜ.
(απουσίαζε)

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛ.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ.
(απουσίαζε)
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
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Συνέχεια του πρακτικού της με αριθμ 7ης/2011 Συνεδρίασης ΔΣ (ΕΗΔ θέμα 5 ον)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Καραγκούνη Ελένη

