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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών
Απαντώντας στην με αρ. 3651/20-2-2018 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων
από τους Βουλευτές κ.κ. Ι. Φωτήλα και Β. Οικονόμου, σχετικά με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας του
ΠΓΝ Ιωαννίνων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η νέα πτέρυγα του ΠΓΝ Ιωαννίνων, με την αρ. 2604/11-7-2011 απόφαση της Περιφέρειας
Ηπείρου και Κωδικό ΟΠΣ:341290, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η κατασκευή του κτιρίου συμβασιοποιήθηκε στις 5-6-2012 και εμπρόθεσμα ολοκληρώθηκε
στις 10-6-2015. Έγιναν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία οι σχετικές παραλαβές (ΔιοικητικήΠροσωρινή) και η Οριστική Παραλαβή έγινε στις 26-6-2017. Με την αρ. 608/24-3-2016 απόφαση της
Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκε ως έργο γέφυρα (Phasing) στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η προμήθεια του εξοπλισμού (το 85% περίπου του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού
ολοκληρώθηκε στις 2-2-2018, το 85% περίπου του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις 4-42
2017 και το 100% του ηλεκτρονικού στις 11-8-2017). Οι χρήσεις των 8.176,42 m της νέας πτέρυγας
προβλέπονται με σαφήνεια στο έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Η Διοίκηση, προκειμένου να αποσυμπιέσει κλινικές του Νοσοκομείου που δέχονται ιδιαίτερη
πίεση όπως η Αιματολογική, οι δύο Παθολογικές, η Πνευμονολογική, οι δύο Καρδιολογικές, κλπ,
η
ξεκίνησε από την 1 Σεπτέμβρη του 2017 τη διαδικασία επεξεργασίας, συζήτησης, προκειμένου το ΔΣ
να οδηγηθεί σε μια απόφαση που να δίνει απαντήσεις στο μέγιστο εφικτό βαθμό στα προβλήματα του
Νοσοκομείου και τους στόχους που έχουν τεθεί.
Το ΔΣ στη συνεδρίασή του στις 22-1-2018 έλαβε την αρ. 2/21-1-2018 (Θ.13) απόφαση της
νέας ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ των κλινικών. Όπως σημειώνεται και στην απόφαση η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ δεν σχετίζεται
με την κατανομή των κλινών σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου αλλά κατανέμει το χώρο
για χρήση με δυνατότητες ανάπτυξης κλινών.
Η απόφαση του ΔΣ, η οποία επισυνάπτεται, είναι ιδιαίτερα αναλυτική (12 σελίδες), αναρτήθηκε
στη διαύγεια και δίνει απαντήσεις στο σύνολο των ερωτημάτων που τίθενται στην ερώτηση.
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Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 12
Σύνολο σελίδων: 13
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