
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ 

Κηφισιά, 16/09/2021 
Αριθ. πρωτ. 13588        

Προς όλους τους Εργαζόμενους 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Δημόσια κλήρωση τη Δευτέρα 20/09/2021, ώρα 09:00, 
στην αίθουσα του ΔΣ, για τη συγκρότηση επιτροπών 

 
Η Επιτροπή Κληρώσεων, έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία, τις σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους και τις αποφάσεις του Διοικητή του 
Νοσοκομείου, ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 20/09/2021, ώρα 09:00, θα 
διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των Εργαζομένων του Νοσοκομείου για 
την ανάδειξη αυτών που θα συγκροτήσουν τις κάτωθι επιτροπές του ΓΝΑ KAT:  
 
Παραλαβής τροφίμων Οκτωβρίου (1ο & 2ο 15ημερο).  

Κληρώσιμοι: Γιατροί, Παραϊατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, προσωπικό 
Τμήματος Διατροφής.  

 

Μικροπρομηθειών υγειονομικού και λοιπού υλικού Οκτωβρίου (1ο & 2ο 
15ημερο).  

Κληρώσιμοι: Παραϊατρικό, Διοικητικό και Νοσηλευτικό προσωπικό.  

 

Μικροπρομηθειών υλικών Φαρμακείου  Οκτωβρίου (1ο & 2ο 15ημερο).  

Κληρώσιμοι: Φαρμακοποιός ή Γιατρός Εργαστηρίων, προσωπικό Φαρμακείου 
και Εργαστηρίων.  
 
Παραλαβής γενικού και μη αναλώσιμου τεχνικού υλικού Οκτωβρίου (1ο & 
2ο 15ημερο).  
Κληρώσιμοι: Τεχνικό, Παραϊατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό.  
 
Παραλαβής υλικού οστεοσύνθεσης και υγειονομικού υλικού Οκτωβρίου 
(1ο & 2ο 15ημερο).  

Κληρώσιμοι: Γιατροί, Παραϊατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό.  
 
Επανασυγκρότηση  της επιτροπής «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
πλυντηρίου ιματισμού», λόγω εφαρμογής του καθεστώτος αναστολής 
εργασίας. 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Αντικατάστασης μέλους (Μωραϊτης Κων/νος) επιτροπής αξιολόγησης 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαθερμιών 
(αρ. 446/23-6-2021), λόγω επιβολής του διοικητικού μέτρου της 
αναστολής.  
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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Αντικατάστασης μέλους (Μπουκουβάλας Κων/νος) επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου διαγωνισμού «Ιατρικά αέρια» 
(αρ. 533/18-5-2021), λόγω επιβολής του διοικητικού μέτρου της 
αναστολής.  
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Αντικατάστασης μελών (Μωραϊτης Κων/νος, Τσοπουρίδης Ανέστης, 
Μπουχώρης Σωτήριος & Διονυσόπουλος Δημήτριος) επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού «Υπηρεσίες συντήρησης 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (αρ. 290/17-3-2021), λόγω επιβολής του 
διοικητικού μέτρου της αναστολής.  
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού: «Προμήθεια αυτοκόλλητων 
επιδέσμων». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Ιατρικού και Νοσηλευτικού  προσωπικού. 
 
Αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών του διαγωνισμού: «Προμήθεια 
αυτοκόλλητων επιδέσμων». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Ιατρικού και Νοσηλευτικού  προσωπικού. 
 
Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού: «Υπηρεσίες 
μεταφοράς μονάδων αίματος – παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Εργαστηρίων. 
 
Αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Υπηρεσίες μεταφοράς μονάδων αίματος – παραγώγων και βιολογικών 
δειγμάτων». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Εργαστηρίων. 
 
Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Παροχή υπηρεσιών μέτρησης δοσιμέτρων (ατομικής ενέργειας) και 
αγορά δοσιμέτρων». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι ακτινολογικού τμήματος. 
 
Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού: «Παροχή 
υπηρεσιών μέτρησης δοσιμέτρων (ατομικής ενέργειας) και αγορά 
δοσιμέτρων». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι ακτινολογικού τμήματος. 
 
Αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Παροχή υπηρεσιών μέτρησης δοσιμέτρων (ατομικής ενέργειας) και 
αγορά δοσιμέτρων». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι ακτινολογικού τμήματος. 
 
Διενέργειας του δημόσιου διαγωνισμού: «Υπηρεσίες κλιβανιστών». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού: «Παροχή των υπηρεσιών της 
εκπόνησης μελέτης και εγκατάστασης κεντρικού υπολογιστικού 
συστήματος διαχείρισης συστημάτων ψύξης (BMS), δύο (2) 
εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και χειρουργεία ». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Παροχή των υπηρεσιών της εκπόνησης μελέτης και εγκατάστασης 
κεντρικού υπολογιστικού συστήματος διαχείρισης συστημάτων ψύξης 
(BMS), δύο (2) εγκαταστάσεις για ΤΕΠ και χειρουργεία ». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια 
Οινοπνεύματος». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Φαρμακείου. 
 
Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου διαγωνισμού: 
«Συσκευές ορών, μικροσταγόνες, συνοδός εξοπλισμός και σύριγγες 
αξονικού». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι ακτινολογικού τμήματος. 
 
Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Ταινίες σακχάρου». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Νοσηλευτικής Διεύθυνσης. 
 
Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού: «Ταινίες 
σακχάρου». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Νοσηλευτικής Διεύθυνσης. 
 
Αξιολόγησης ενστάσεων - προσφυγών του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Ταινίες σακχάρου». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι Νοσηλευτικής Διεύθυνσης. 
 
Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού: 
«Προμήθεια μιας (1) θεραπευτικής κλίνης BOBATH για το γυμναστήριο 
ασθενών». 
Κληρώσιμοι: Υπάλληλοι ΦΙΑΠ & Βιοϊατρικής Υπηρεσίας. 
 

Η Επιτροπή Κληρώσεων  
 
Δημήτρης Ανδρικόπουλος  
Ελένη Ψωμιάδου 
Ευγενία Ριζάκου 


