
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ     ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
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                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
                   ΤΗΣ  5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
                                                        ΣΤΙΣ 19-01-2011

Πάτρα σήμερα την 19-01-2011  ημέρα Τετάρτη   και  ώρα 12:30 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2) ΒΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
3) ΛΥΓΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
4) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (απουσίαζε)
5) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (απουσίαζε)
6) ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ 
7) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
8) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                         ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (απουσίαζε) 

 
 Συμμετείχε επίσης: 
- ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    Νομικός Σύμβουλος του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ» ο οποίος κατά την ψηφοφορία 
αποχώρησε

- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 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 3ον:  Αριθμ. 2119/19-01-11 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών   σχετικά με 
Έγκριση σκοπιμότητας  προμήθειας  ειδών για  την  λειτουργία  της  αποστείρωσης 
στην νέα Πτέρυγα.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη των υπολοίπων μελών:

α) Το με αριθμ 2119/19-01-11 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών  που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  σκοπιμότητας   προμήθειας  ειδών  για  την  λειτουργία  της 

αποστείρωσης στην νέα Πτέρυγα. 

ΣΧΕΤ: α) 1914/18.01.2011 αναφορά Τεχνικής Υπηρεσίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:  Σας διαβιβάζουμε το α) σχετικό που αφορά αναφορά της Τεχνικής υπηρεσίας για 
προμήθεια ειδών για την λειτουργία της αποστείρωσης στην νέα πτέρυγα, προϋπολογισμού 
10.000,00 € + ΦΠΑ ήτοι:

1. Τραπέζι  διαλογής  και  πακεταρίσματος  εργαλείων  διπλής  θέσης,  διαστάσεων 
2000Χ1400Χ900 mm περίπου. Το τραπέζι να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
ατσάλι και να περιλαμβάνει δύο ράφια μικρότερου πλάτους από την επιφάνεια του 
τραπεζιού. Τεμάχια 2.
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2. Τροχήλατο τραπέζι δύο επιπέδων με δύο συμπαγή ανοξείδωτα ράφια, διαστάσεων 
1080Χ550Χ800 mm περίπου για μεταφορά δίσκων με εργαλεία. Τεμάχια 2

3. Κάθισμα  εργασίας  εργονομικό,  ειδικά  σχεδιασμένο  για  άτομα  που  εργάζονται  σε 
πάγκο πακεταρίσματος. Τεμάχια 2

4. Συρματόπλεκτη  ανοξείδωτη  ραφιέρα  πέντε  (5)  επιπέδων,  διαστάσεων 
1500Χ500Χ1900 mm περίπου (ΜΧΠΧΥ). Τα ράφια να είναι μεταβλητά. Τεμάχια 3.

5. Ντουλάπα δύο θυρών για  αποθήκευση  και  παράδοση  αποστειρωμένου υλικού.  Η 
ντουλάπα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι ανθεκτικό στα οξέα. Να 
περιλαμβάνει ανοξείδωτα ράφια σχεδιασμένα σαν σχάρα και να είναι μεταβλητά (να 
είναι  δυνατή  η  τοποθέτηση  τους  σε  διαφορετικό  ύψος,  εάν  εμείς  επιθυμούμε.) 
Προσεγγιστικές διαστάσεις 650Χ435Χ1500 mm. Τεμάχιο 1. 
Παράδοση εντός είκοσι πέντε ημερών. (25).

      Έχοντας υπ’ όψιν τον Ν. 3329/05 περί αρμοδιοτήτων Δ. Σ. Νοσοκομείου, τον Ν. 
3527/07  Κεφάλαιο  Β΄  (λοιπές  Διατάξεις)  τρίτο  άρθρο  παρ.  22,  τις  διατάξεις  του  Ν. 
3580/07 καθώς και τον Ν. 3846/10 και τον Ν. 3867/10 άρθρο 27 παρ. 11, παρακαλούμε 
για:
       Α) την έγκριση σκοπιμότητας του έργου, προϋπολογισμού 10.000,00 € + ΦΠΑ

 Β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών

β) Τη γνώμη της Υποδ/ντριας Οικ/κών που έχει ως εξής: «Έγκριση σκοπιμότητας» 
γ) 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

Την έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών για τη λειτουργία 
της αποστείρωσης στη νέα πτέρυγα,  προϋπολογισμού 10.000,00 € + ΦΠΑ,  προκειμένου να 
είναι  δυνατή  η  λειτουργία  της  αποστείρωσης  λόγω της   επαναφοράς  κλινικών   στη  νέα 
πτέρυγα, με λήψη κλειστών  προσφορών,  χωρίς  δημοσίευση,  σύμφωνα με  το ΠΔ 118/07 
άρθρο 2 παρ.4 , και  με κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή.

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           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝ.       ΒΕΡΡΑΣ ΔΗΜ.      ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜ.     ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛ.
                   

    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ.
(απουσίαζε)

    ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
(απουσίαζε) 

   ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  ΔΗΜ.

    ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
   
    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.

(απουσίαζε)
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
Καραγκούνη  Ελένη        
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