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ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της υπ’ αριθμ. 40ης /21-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών

      Στα Γρεβενά, σήμερα την 21η   Νοεμβρίου  2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 11:00
π.μ.   στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,  με την υπ΄ αριθμ.
πρωτ. οικ.  11404/19-11-2019 Πρόσκληση του Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ.,  που κοινοποιήθηκε
νόμιμα στις 19-11-2019 στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση το
Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Νοσοκομείου,  το  οποίο  συγκροτήθηκε  βάσει  της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.:
Γ4β/Γ.Π.οικ.81564/13-12-2018  (ΦΕΚ  777/28-12-2018/τχ.Υ.Ο.Δ.Δ.)  Απόφασης  του  Υπουργού  και
αναπληρωτή  Υπουργού  Υγείας  και   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.5  του  άρθρου  74  του
ν.4445/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 159 του ν.4600/2019 ,περί αυτοδίκαιης παράτασης θητείας
Διοικητών  Νοσοκομείων,  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης,  επί  του  παρακάτω  αναγραφόμενου
θέματος.

      Παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Παντελεήμων Αλεξιάδης, Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου και τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Κώτσης  Θωμάς,Αιρετός  εκπρόσωπος  των  ιατρών  και  ειδικευόμενων  ιατρών,  Τακτικό
Μέλος

2. Πέτρου Άννα, Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ. προσωπικού, Τακτικό
Μέλος

       Από τη  Συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα:
Το τακτικό μέλος κ. Κωνσταντίνος Κυριάκου, Αντιπρόεδρος , με το αναπληρωματικό του μέλος, δηλ.
τον κ. Γεώργιο Πιπέργια ,το τακτικό μέλος κ. Βασίλειος Αναγνώστου, με το αναπληρωματικό του μέλος,
δηλ. τον κ. Γρηγόριο Γιαννόπουλο.

      Στην συνεδρίαση παρέστη για άσκηση χρέη  γραμματέα του Συμβουλίου, ο υπάλληλος  του
Νοσοκομείου  Γεώργιος  Καραμανώλας,   κατηγορίας/κλάδου  ΤΕ  Διοίκησης  Μονάδων  Υγείας  και
Πρόνοιας.          
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία, με παρουσία τριών  (3) μελών σε σύνολο πέντε (5)
μελών,  ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτού (Δ.Σ.) και αφού ανακοινώνει τα θέματα
της Η.Δ. σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση , εν συνεχεία   θέτει προς συζήτηση το παρακάτω θέμα,
τα οποίο έχει  ως εξής:
……………………………………………………………………………………………………………….........

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ΄ αριθμ. 334  η   /2019 
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Ο κ.   Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των Μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου  τα εξής: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 6, εδάφιο 15, του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/04-04-2005/τεύχος
Α΄) «Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοίκηση
Υγειονομικής Περιφέρειας», σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχει την
αρμοδιότητα να αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ του Νοσοκομείου.
2.Του  Οικονομικούς  και  Διαχειριστικούς  Κανόνες  Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων  και  Υγειονομικών
Υπηρεσιών. 
3. Τις διατάξεις του Οργανισμού του  Γενικού  Νοσοκοµείου  Γρεβενών (ΦΕΚ 1490/Β/2012) 
4.  Το  υπ΄  αριθμ.πρωτ.  11260/15-11-2019   αίτημα,   σχετικά  με  την  πρόθεση  της  οικογένειας
Αλεξάνδρου  ΣΟΛΟΥ , για δωρεά τεσσάρων (4) ορθοπεδικών στρωμάτων, εις μνήμη της εκλιπόντος
συζύγου  Φρόσως  Κλεισιάρη,  για  κάλυψη   αναγκών  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Γρεβενών,  με  τη
συνδρομή  από  το   «ΣΥΛΛΟΓΟ  ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ,  ΦΙΛΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΓΓΕΝΩΝ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΤΗΡΙΖΩ-ΕΛΠΙΖΩ»
5.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 11396/19-11-2019 Υπηρεσιακό  Σημείωμα, της  Ευτυχίας Ντόβα, Προϊσταμένης
Διεύθυνσης  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας  του  Γ.Ν.Γρεβενών,  σχετικά  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  για  το
ανωτέρω αίτημα. 
6. Το γεγονός ότι η  παραπάνω δωρεά ,δεν εμπίπτει σε απαγορευτικές διατάξεις.
7.Τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας 

Εισηγούµεθα
 
Την αποδοχή της δωρεάς του ανωτέρω ειδών, για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εγκρίνει την  αποδοχή της δωρεάς, δηλ. των τεσσάρων (4) ορθοπεδικών στρωμάτων , για κάλυψη
των  αναγκών των ασθενών , στο  Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών.

2.Η  προαναφερόμενη  δωρεά,  δεν  συνδέεται  με  οποιαδήποτε  μορφή  προώθησης  ή  εμπορικής
δραστηριότητας και δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις  του άρθρου 6 του Ν.2955/2001.

3.Τα παραπάνω  είδη,  να καταγραφούν στη ∆ιαχείριση Υλικού του Νοσοκομείου. 

4.Στους προσφέροντες,  να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή για την ευγενική τους προσφορά, μετά
την παραλαβή των δωρηθέντων. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
……………………………………………………………………………………………………………………

  Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                       
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ                                                                                    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                      Ο τακτικός ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

        
                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ                              ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
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