
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 1ης/17.1.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 55ο:“Επικύρωση των από 10.1.2018 και 11.1.2018 Πρακτικών αποσφράγισης 

και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγη-
σης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση ξύλινων κου-
φωμάτων με νέα, αλουμινίου με άθραυστους υαλοπίνακες, στο υπό δη-
μιουργία Ψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο», προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βά-
σει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)”. 

 
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Διοικήτρια 
του Νοσοκομείου μας, θέτει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το παραπάνω 
θέμα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 

9η/10.5.2017 συνεδρίασή του (θέμα 140ο), σχετικά με: 
α. Την έγκριση σκοπιμότητας του έργου: «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων 

με νέα, αλουμινίου με άθραυστους υαλοπίνακες, στο υπό δημιουργία Ψυχια-
τρικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο». 

β. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/8.8.2016), άρθρο 117, για την ανάθεση έργου: 
«Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με νέα, αλουμινίου με άθραυστους 
υαλοπίνακες, στο υπό δημιουργία Ψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρά-
τειο», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.   

2. Την υπ΄ αριθμ. 122/2017 διακήρυξη του διαγωνισμού. 
3. Την υπ’ αριθμ. 3514/12.10.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

(ΑΔΑ:ΨΝΩ4469067-ΕΗ5), του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης στον ΚΑΕ 9129.01. 
4. Τις πέντε (5) προσφορές που κατατέθηκαν. 
5. Τα από 3.11.2017, 17.11.2017 και 29.11.2017 Πρακτικά αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης. 
6. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 

22η/8.12.2017 συνεδρίασή του (θέμα 96ο), με την οποία επικυρώθηκαν τα 
ανωτέρω Πρακτικά. 

7. Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59367/15.12.2017 και 59372/15.12.2017 έγγραφα του 
Νοσοκομείου με τα οποία κοινοποιήθηκαν η ανωτέρω απόφαση και τα Πρακτικά 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών στις συμμετέχουσες εταιρείες. 

8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59368/15.12.2017 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
κοινοποιήθηκαν στον προσωρινό ανάδοχο, η ανωτέρω απόφαση και τα Πρακτικά 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και κλήθηκε να καταθέσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
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9. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61528/29.12.2017 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο η ημερομηνία αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61529/29.12.2017 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή αξιολόγησης η ημερομηνία αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

11. Το από 10.1.2018 Πρακτικό αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Παραλάβαμε τον σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η 
εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., τον μονογράψαμε και προχωρήσαμε στην 
αποσφράγιση του φακέλου. Κατόπιν μονογράψαμε ανά φύλλο τα δικαιολογητικά 
και αποφασίσαμε να τα ελέγξουμε σε προσεχή ημερομηνία και λύσαμε τη συνε-
δρίαση». 

12. Το από 11.1.2018 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο 
οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατέθεσε η 
εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και διαπιστώσαμε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης. 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την υπογραφή της σύμβασης για την 
«Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με νέα, αλουμινίου με άθραυστους υαλο-
πίνακες, στο υπό δημιουργία Ψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο», με την 
εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΦΜ: 999565380, ταχ. διευθ.: Αριστοτέλους 
12, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310837666, φαξ: 2310 837 888, της οποίας τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα ζητούμενα της δια-
κήρυξης και η προσφορά της πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνι-
σμού ως εξής: 
- Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με νέα αλουμινίου της εταιρείας 

ALUMIL, σειρά Μ9660, με άθραυστους υαλοπίνακες πάχους 35 mm, στο υπό 
δημιουργία Ψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στην τιμή των 
24.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 
30.863,60 € και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνι-
σμού». 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
14. Το από 11.1.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 2204/15.1.2018) έγγραφο της 

Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
15. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

 
α. Την επικύρωση των από 10.1.2018 και 11.1.2018 Πρακτικών αποσφράγισης και 

ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με νέα, 
αλουμινίου με άθραυστους υαλοπίνακες, στο υπό δημιουργία Ψυχιατρικό Τμήμα 
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του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

β. Την υπογραφή της σύμβασης για την «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με 
νέα, αλουμινίου με άθραυστους υαλοπίνακες, στο υπό δημιουργία Ψυχιατρικό 
Τμήμα του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο», με την εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΦΜ: 
999565380, ταχ. διευθ.: Αριστοτέλους 12, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 
2310837666, φαξ: 2310 837 888, της οποίας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης και η προσφορά της 
πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως εξής: 
- Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με νέα αλουμινίου της εταιρείας 

ALUMIL, σειρά Μ9660, με άθραυστους υαλοπίνακες πάχους 35 mm, στο υπό 
δημιουργία Ψυχιατρικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στην τιμή των 
24.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 
30.863,60 €.  

 
                    H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      
          
             Παπαχριστοδούλου Βασιλική 
 
            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
           Δημήτριος Κτίστης                                            

1. Μάκος Χρήστος  
 

2. Σκέντος Γεώργιος  
 

3. Κατσιάφα Ανθούλα 
 

4. Χατζηπουλίδης Γεώργιος  
 

5. Τσικόπουλος Γεώργιος 
 

6. Αλατζά Παναγιώτα 
 

7. Κήτα Μαρίνα  
 

8. Χατζηβασιλείου Δέσποινα   
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