
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 4ης/28.2.2018 έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 71ο:“Επικύρωση του από 21.2.2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του 2ου επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, (CPV 79417000-0), με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
17.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με αριθ. διακ. 6/2018”. 

 
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 

22η/8.12.2017 συνεδρίασή του (θέμα 106ο), (ΑΔΑ: Ω97Ξ469067-Α5Β), αναφορικά 
με την επικαιροποίηση  των τεχνικών προδιαγραφών και την έγκριση διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(CPV 79417000-0), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ετήσιας 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ύψους 17.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης έως τρεις (3) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
1.416,66 € χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε επιπλέον μήνα.  

2. Την υπ’ αριθ. 6/2018 διακήρυξη του Νοσοκομείου για τη διενέργεια 2ου 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV 79417000-0), για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα τρίμηνο, προϋπολογιζόμενης δαπάνη 
1.416,66 € χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε επιπλέον μήνα παράτασης, με κριτήριο 
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στην οποία ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών η 20.2.2018 και ώρα 15.00. 

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8568/16.2.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο κλή-
θηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού να αποσφραγίσει 
τις προσφορές. 

4. Την υπ’ αριθ. 345/24.1.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας 
του Νοσοκομείου, (ΑΔΑ: Ω5ΝΝ469067-ΘΑΟ), αναφορικά με την δέσμευση ποσού 
7.000,00 € στον ΚΑΕ 0439.01 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για τη διε-
νέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ιατρού εργα-
σίας. 

5. Το γεγονός ότι στον εν λόγω διαγωνισμό  δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 
6. Το από 21.2.2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού, το οποίο αναφέρει τα εξής: 
«Δεδομένου ότι, παρότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας, με την ανάρ-
τηση της περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (ΑΔΑ: 

ΑΔΑ: 7ΘΜΚ469067-8ΥΘ



61Π0469067-ΩΘ1) και τη δημοσίευσή της σε μία εφημερίδα, και με την ανάρ-
τηση της υπ’ αριθ. 6/2018 διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και 
στον ιστότοπο του promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ 18PROC002624769 2018-02-
05), δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε 
την ματαίωση του διαγωνισμού». 

7. Το γεγονός ότι, (α) ο συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών 
Ιατρού Εργασίας προκηρύχτηκε τρείς (3) φορές από το Νοσοκομείο σε διάστημα 
λίγων μηνών (η με αριθ. διακ. 3/2017, η με αριθ. διακ. 37/2017 και η υπ’ αριθ. 
6/2018 διακήρυξη) χωρίς ωστόσο να κατατεθεί καμία προσφορά και (β) η 
ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας κρίνεται άκρως επείγουσα και 
αναγκαία για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

8. Το παρ. 1, του άρθρου 9, του Ν. 3850/2010 «Παροχή υπηρεσιών προστασίας και 
πρόληψης», όπου αναφέρεται: «Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του παρόντος για υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας ή/και σε ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζομένους στην 
επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις 
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) του άρθρου 23 ή 
συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄147/8.8.2016) και τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. τ.A΄ 81/4.4.2005).  

10. Το από 23.2.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 9751/26.2.2018) έγγραφο της 
Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 

11. 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. Για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου την επαναφορά στην Επιτροπή σύ-

νταξης τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να προχωρήσει στην επικαιροποί-
ηση των τεχνικών προδιαγραφών και του επαναπροσδιορισμού της προϋπολογι-
ζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας. 

β. Εξουσιοδοτεί την κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Διοικήτρια του Νοσοκομείου 
μας, για την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας από το ιατρικό 
προσωπικό του Νοσοκομείου μας. 

                    H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      
          
             Παπαχριστοδούλου Βασιλική 
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            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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