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Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 

 

 

Στην Καβάλα σήμερα, στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ,      

συνήλθε για τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10088/12-04-2019 

πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αναστάσιου Καρασαββόγλου, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Γ.Ν. Καβάλας, που συγκροτήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τo Φ.Ε.Κ. 91/26-02-

2019 τχ. Υ.Ο.Δ.Δ., αποτελούμενο εκ των κ.κ.:  

 

1. Αναστάσιο Καρασαββόγλου, Διοικητή του Νοσοκομείου, Πρόεδρο 

2. Νικόλαο Αντωνάκη, Αναπληρωτή Διοικητή, Αντιπρόεδρο 

3. Θεολόγο Παναγιωτίδη, Tακτικό Μέλος 

4. Παναγιώτη Κολλινιάτη, Τακτικό Μέλος 

5. Γεώργιο Τσακίρη, Τακτικό Μέλος 

6. Βασίλειο Αδαμόπουλο, Εκπρόσωπο των ιατρών και των ειδικευόμενων 

ιατρών Γ.Ν. Καβάλας, Τακτικό Μέλος  

7. Αικατερίνη Πετράκη, Εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών 

Ε.Σ.Υ.  Γ.Ν. Καβάλας, Τακτικό Μέλος 

 

 

   Χρέη γραμματέα άσκησε η κυρία Αθηνά Χατζηαγγέλου, κλάδου Δ.Ε. 

Διοικητικών-Γραμματέων, η οποία ορίστηκε με τo υπ’ αριθμ. 10
ο
/02-04-2019 

πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Γενικού Νοσοκομείου 

Καβάλας.  

 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν στην εξέταση των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέμα 3
ο
: «Διαχείριση μολύβδου Γ. Ν. Καβάλας». 

 

 

             Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου 

Καβάλας, κ. Αναστάσιος Καρασαββόγλου, θέτει υπόψη των μελών την υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 9277/04-04-2019 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, η οποία έχει ως 

ακολούθως: 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 6534/04-03-2019 αναφορά του Επόπτη 

Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με την οποία μας ενημερώνει ότι στο χώρο του 

εργαστηρίου της Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου μας υπάρχουν 1.000 κιλά 

μολύβδου σε οβίδες. 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε ώστε το Γραφείο Προμηθειών 

να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (έρευνα αγοράς με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Με τις οποίες θα καλούνται ενδιαφερόμενες 

αδειοδοτημένες εταιρείες για την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση του εν λόγω 

είδους, με την αντίστοιχη τιμή αγοράς (πλειοδοτική). 
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 Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από 

διαλογική συζήτηση  

 

 

Η κα Πετράκη Αικατερίνη ανέφερε το εξής: 

«Δηλώνω παρούσα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για την αντιμετώπισή μου, ως μέλος του 

Δ.Σ. του Νοσοκομείου (Εκπροσώπου εργαζομένων) από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., την 

επιλεκτικά πλημμελή ενημέρωσή μου, τον αποκλεισμό μου από την επετειακή εκδήλωση 

για τα 15 έτη λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου στις 13-04-2019, αλλά για τους 

αποκλεισμούς υπηρεσιακών στελεχών που διετέλεσαν προϊστάμενες νοσηλευτικού 

προσωπικού στην Μ.Ε.Θ., κυρίες Χατζοπούλου, Χατζηλαζαρίδου, Καραθανάση. Δεν 

διασφαλίστηκε η αμερόληπτη διοργάνωση της εκδήλωσης η οποία κατέληξε κακόγουστη 

«φιέστα» μικροπολιτικού, μικροκομματικού χαρακτήρα, επικοινωνιακών τακτικισμών 

προβολής υποψηφίων στις Αυτοδιοικητικές εκλογές. Η πρόχειρη και «εν κρυπτώ» 

διοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης είχε ως αποτέλεσμα να μην αναφερθεί στην 

ιστορική αναδρομή της δημιουργίας της Μ.Ε.Θ., η δωρεά του αειμνήστου Προέδρου 

του Επιμελητηρίου Καβάλας Μαρδύρη η οποία ήταν καθοριστική.  

Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου για την λειτουργία του Δ.Σ.» 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

 

Εγκρίνει ώστε το Γραφείο Προμηθειών να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες 

(έρευνα αγοράς με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στην 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Με τις οποίες θα καλούνται ενδιαφερόμενος αδειοδοτημένες εταιρείες 

για την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση του εν λόγω. 

________________________________________________________________                   

 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα, o Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση περί ώρα 16:30 μ.μ. 

                

                O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

              

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Καβάλα,   16-04-2019 

 

Η Γραμματέας  

 

 

ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

  

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ 
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