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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 35
ης

/2013 Πράξης του ∆.Σ. του Παναρκαδικού 

Γενικού Νοσοκοµείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». 

Στην Τρίπολη και στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης “Η 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, έδρα του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, 

σήµερα την 19
η
 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00΄ π.µ., συνήλθε σε 

Συνεδρίαση το Συλλογικό Όργανο ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, µετά από την υπ’ 

αριθµ. 551/17.12.2013 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από 

τα Μέλη του (∆.Σ.), µε αποδεικτικό επιδόσεως και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, 

αφού σε σύνολο πέντε (5) Μελών παρέστησαν πέντε (5) και συγκεκριµένα: 

1. Νικόλαος Χρόνης – Πρόεδρος  

2. Χαράλαµπος Παπασταύρου  - Αντιπρόεδρος 

3. ∆ηµήτριος Λουκάς – Μέλος 

4. Αναστάσιος ∆ήµας – Εκπρόσωπος των Ιατρών  

5. Αδαµαντία Σαραντοπούλου – Εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών 

Χρέη Εισηγητή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, άσκησε ο κ. Νικόλαος Χρόνης – 

∆ιοικητής και Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, 

επικουρούµενος από την κ. Παναγιώτα Λυµπεροπούλου – Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, την κ. Αθηνά Λαµπροπούλου – Υπάλληλος ΤΕ, του 

Τµήµατος Οικονοµικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης και τον κ. Κωνσταντίνο Καπλάνη – 

Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Ψυχιατρικού Τοµέα του Π.Γ.Ν.Τρίπολης. 

Χρέη Γραµµατέα άσκησαν οι  κ. Τελώνη Μαρία και κ. Βόσσου Κωνσταντίνα. 

Ο Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.), του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, κήρυξε 

την έναρξη της Συνεδριάσεως αυτού (∆.Σ.), επί των συγκεκριµένων θεµάτων, τα οποία 

αποφάσισε να συζητηθούν.  

ΘΕΜΑ 15
ο
 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ): Σχετικά µε αποδοχή ∆ΩΡΕΑΣ κ. Γιαννούλας Γκουντάνη. 

Ο Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.), του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, θέτει 

υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την υπ’ αριθµ. 566/17.12.2013 εισήγησή του, 

η οποία έχει ως εξής: 

Σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθµ. 21887/31.10.2013 επιστολή της κ. Γιαννούλας 

Γκουντάνη, η οποία µας διαβιβάσθηκε δια της ειδικής Πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και 

αντικλήτου της κ. Αθανασίας Αντωνοπούλου, η οποία έχει ως κατωτέρω: 

«Επιστολή 

Προς: ∆ιοικητή Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Θέµα – Σχετικά µε το ακριβές ποσό της ∆ωρεάς από την Κα Γιαννούλα Γκουντάνη 
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Σήµερα 31.10.2013 εγώ η Αντωνοπούλου Αθανασία του Εµµανουήλ και της Βασιλικής, 

το γένος Σαρδέλη, µε αριθµό ταυτότητας Κ 901528, νόµιµη εκπρόσωπος της Γιαννούλας 

Γκουντάνη, το γένος Μαχαιρά, του Επαµεινώνδα και της Σταυρούλας, σάς καταθέτω επίσηµα µε 

αριθµό πρωτοκόλλου  2 φακέλους οι οποίοι περιέχουν τα εξής: 

1. Οικονοµική προσφορά Ψηφιακού Στεφανιογράφου της εταιρίας GE Healthcare 

Technologies και αριθµό προσφοράς . : 13.0.Ρ.665 VAS/KK και 

2. Οικονοµική προσφορά για την ενδοαορτική αντλία της εταιρίας Teleflex Medical Ελλάς 

Α.Ε.Ε . 

Θα ήθελα να σάς ενηµερώσω επιπλέον πως η συνολική δωρεά θα ανέρχεται στις 

600.000€ (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ), όπως αποδεικνύετε και από τους αναλυτικούς φακέλους 

που σάς προανέφερα. 

Αρχικά, ήθελα να ευχαριστήσω για την άµεση ανταπόκριση και προσοχή που δόθηκε στο 

θέµα της δωρεάς της κυρίας Γκουντάνης Γιαννούλας, από τη στιγµή που έγινε ο διορισµός του 

νέου διοικητή του Παναρκαδικού νοσοκοµείου της Τρίπολης και του νέου διοικητικού 

συµβουλίου, αλλά και να σάς υπενθυµίσω πως η ∆ωρεά αυτή θα πραγµατοποιηθεί υπό έναν 

σηµαντικό όρο που είναι η πρόσληψη ή η εύρεση προσωπικού, αριθµού ικανού να µπορεί να 

λειτουργήσει αξιοπρεπώς και σε 24ωρη βάρδια τη µονάδα αυτή, µε σκοπό την σωστή 

εξυπηρέτηση των ανθρώπων που θα το έχουν ανάγκη. 

Σε διαφορετική περίπτωση η ∆ωρεά αυτή δεν θα πραγµατοποιηθεί για τον λόγο πως η 

∆ωρεά αυτή γίνεται µε σκοπό την πλήρη λειτουργία της µονάδας. 

Παρακαλώ πολύ όπως αποδεχτείτε την ∆ωρεά της κυρίας Γκουντάνης Γιαννούλας έως 

και τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 υπό τον παραπάνω όρο. 

          Με εκτίµηση, 

           (Υπογραφή) 

Αντωνοπούλου Αθανασία 
(νόµιµη εκπρόσωπος της Γιαννούλας Γκουντάνη (το γένος Μαχαιρά) του Επαµεινώνδα και της 

Σταυρούλας)» 

Επίσης σας υποβάλλουµε: 

Α. Το αριθµ. 5.547 Αντίγραφο Πληρεξουσίου της Συµβολαιογράφου κ. Αλεξάνδρας Ι. 

Σταθοπούλου, το οποίο έλαβε τον αριθµ. 348/07.11.2013 του ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  της Υπηρεσίας µας, το οποίο µεταξύ άλλων αναγράφει: «…Να παρίσταται 

και να εκπροσωπεί την εντολέα ενώπιον του Γενικού Παναρκαδικου Νοσοκοµείου Τρίπολης 

«Η Ευαγγελίστρια» προκειµένου να λάβει χώρα η δωρεά: 1) ενός Καρδιοαγγειογραφικού 

Συστήµατος Άµεσης Ψηφιακής Λήψης (Στεφανιογράφου) τύπου INNOVA IGS 520 GE 

(Καινούργιου αµεταχείριστου) του Οίκου Healthcare Technologies προς το ως άνω 

Γενικό Παναρκαδικο Νοσοκοµείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» χρηµατικού ποσού µε 

Φ.Π.Α 600.000,00 €, 2) µίας ενδοαορτικής αντλίας τελευταίας τεχνολογίας οπτικών ινών 

AutoCAT@2WAVETM του οίκου Arrow International (µέλος του οµίλου TELEFLEX 

MEDICAL) Αµερικής χρηµατικού ποσού µε Φ.Π.Α 27.950,00 €  και …». Το παρόν 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

Β. Η Οικονοµική προσφορά Ψηφιακού Στεφανιογράφου της εταιρίας GE Healthcare 

Technologies και αριθµό προσφοράς: 13.0.Ρ.665 VAS/KK, συνολικού ποσού 600.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. (Η παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.) Και  
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Γ. Η Οικονοµική προσφορά για την ενδοαορτική αντλία της εταιρίας Teleflex Medical Ελλάς 

Α.Ε.Ε., συνολικού ποσού 27.950,00 € συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. (Η 

παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.) 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την αποδοχή της δωρεάς της κ. Γιαννούλας 

Γκουντάνη, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 627.950,00 € για την δηµιουργία του 

Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου στο Νοσοκοµείο µας, καθώς και για την παραίτηση κάθε 

διεκδικήσεως του Νοσοκοµείου µας από το ½ µερίδιο αδιαιρέτως του ακινήτου που 

ευρίσκεται στην Τρίπολης επί της οδού Φιγαλείας 11,  το οποίο µερίδιο απέκτησε η δωρήτρια 

δυνάµει κληρονοµικής διαδοχής από τον αείµνηστο σύζυγό της Κων/νο Γκουντάνη, 

τροποποιώντας την υπ’ αριθµ. 27/21.10.2013 απόφαση του ∆.Σ. ως προς τα σηµεία αυτά και εις 

ένδειξη ευγνωµοσύνης στην προαναφερόµενη δωρήτρια να τοποθετηθεί στην είσοδο αυτού 

(Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου) µαρµάρινη πλάκα στην οποία θα αναγράφεται: «Το Αιµοδυναµικό 

Εργαστήριο του Π.Γ.Ν. Τρίπολης δηµιουργήθηκε από ∆ωρεά του αείµνηστου Κωνσταντίνου 

Γκουντάνη του Γεωργίου και της Γεωργίας και της εν ζωή συζύγου του Γιαννούλας Γκουντάνη 

το γένος Επαµεινώνδα και Σταυρούλας Μαχαίρα, Αυστραλών υπηκόων και κατοίκων Νεστάνης 

Αρκαδίας» ως επίσης και η ισόβια ιατροφαρµακευτική κάλυψη της δωρήτριας από το 

Νοσοκοµείο µας.     

Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

Το Συλλογικό Όργανο ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, αφού έλαβε υπόψη του 

την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και όλα τα αναφερόµενα σε αυτήν σχετικά έγγραφα, και µετά 

από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1
ον

. Αποδέχεται το ακριβές ποσό της δωρεάς της κ. Γιαννούλας Γκουντάνη, το οποίο 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 627.950,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. (ένα Καρδιοαγγειογραφικό Σύστηµα Άµεσης Ψηφιακής Λήψης – Στεφανιογράφου- 

τύπου INNOVA IGS 520 GE -Καινούργιου αµεταχείριστου- του Οίκου Healthcare 

Technologies, ποσού µε Φ.Π.Α 600.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

και µίας ενδοαορτικής αντλίας τελευταίας τεχνολογίας οπτικών ινών AutoCAT@2WAVETM, 

του οίκου Arrow International (µέλος του οµίλου TELEFLEX MEDICAL) Αµερικής, ποσού 

27.950,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), για την δηµιουργία 

Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου στο Νοσοκοµείο µας και παραγγέλλει όπως σε ένδειξη 

ευγνωµοσύνης στην προαναφερόµενη δωρήτρια: 

Α) Να τοποθετηθεί στην είσοδο αυτού (Αιµοδυναµικού Εργαστηρίου) µαρµάρινη πλάκα στην 

οποία θα αναγράφεται: «Το Αιµοδυναµικό Εργαστήριο του Π.Γ.Ν. Τρίπολης δηµιουργήθηκε 

από ∆ωρεά του αείµνηστου Κωνσταντίνου Γκουντάνη του Γεωργίου και της Γεωργίας και της 

εν ζωή συζύγου του Γιαννούλας Γκουντάνη το γένος Επαµεινώνδα και Σταυρούλας Μαχαίρα, 

Αυστραλών υπηκόων και κατοίκων Νεστάνης Αρκαδίας, συνολικής δαπάνης 627.950,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.». 

Β) Να παρασχεθεί ισόβια ιατροφαρµακευτική κάλυψη στη δωρήτρια από το Νοσοκοµείο µας. 

2
ον

. Αποδέχεται την από 09.12.2013 επιστολή της κ. Γκουντάνη Γιαννούλας δια του 

πληρεξουσίου ∆ικηγόρου της, κ. Πέτρου Σαµπράκου, µε την οποία το Νοσοκοµείο µας 

δεσµεύεται: 

Α) Ότι το παραπάνω Αιµοδυναµικό Κέντρο θα ανήκει, θα επανδρωθεί και θα λειτουργήσει 

στην Καρδιολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, εις βοήθεια των Καρδιοπαθών της 

Αρκαδίας και οιουδήποτε παραστεί ανάγκη. 
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Β) Ότι και στην παρούσα απόφασή µας (όπως στην 27/2013) επαναλαµβάνεται η παραίτηση 

κάθε διεκδικήσεως του Νοσοκοµείου µας από το ½ µερίδιο αδιαιρέτως του ακινήτου που 

ευρίσκεται στην Τρίπολης επί της οδού Φιγαλείας 11,  το οποίο µερίδιο η δωρήτρια απέκτησε 

δυνάµει κληρονοµικής διαδοχής από τον αείµνηστο σύζυγό της Κων/νο Γκουντάνη.  

2
ον

. Τροποποιεί την υπ’ αριθµ. 27/21.10.2012 απόφαση του ∆.Σ. ως προς τα παραπάνω 

σηµεία. 

 

Η παρούσα κηρύσσεται άµεσα εκτελεστή πριν την επικύρωση των πρακτικών, λόγω 

του επείγοντος.     

 

Ο ∆ιοικητής - Πρόεδρος του ∆.Σ.   Τα Μέλη                                              Οι Γραµµατείς  

Νικόλαος Χρόνης                                  Χαράλαµπος Παπασταύρου              Μ. Τελώνη  

   ∆ηµήτριος Λουκάς                             Κων. Βόσσου 

                                                               Αναστάσιος ∆ήµας 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                    Αδαµαντία Σαραντοπούλου 

       Η  Γραµµατέας    

 

          Μ. Τελώνη 
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