
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 5ης/28.3.2018 έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 42ο:“Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Εξοπλισμός με-

τάγγισης» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200.007,27 € με Φ.Π.Α., για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 
2015, με νέες τεχνικές προδιαγραφές”. 

 
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 

20η/24.11.2015 συνεδρίασή του, (θέμα 323ο), σχετικά με την διενέργεια 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια του είδους «Εξοπλισμός Μετάγγισης», για 
χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 116.672,37 € με 
το Φ.Π.Α., με τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου μας, που συντάχθηκαν 
και εγκρίθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2011. 

2. Την υπ΄ αριθμ. 11/2016 Διακήρυξη της εν λόγω διαπραγμάτευσης, η οποία 
διενεργείται ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και έχει λάβει τον 
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 21188. Η διάρκεια 
ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 3η-3-2016 και 
ώρα 15:00μμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 
9η-3-2016 και ώρα 11:00μμ.  

3. Την από 23.2.2016 Προσφυγή της εταιρίας ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., κατά της 
διακήρυξης της διαπραγμάτευσης, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 8038/23.2.2016. 

4. Το από 23.2.2016 έγγραφο της εταιρίας RONTIS HELLAS ΑΕΒΕ, κατά της 
διακήρυξης της διαπραγμάτευσης, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 8518/25.2.2016. 

5. Το από 25.2.2016 Υπόμνημα της εταιρίας ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, κατά της διακήρυξης 
της διαπραγμάτευσης, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 8721/26.2.2016. 

6. Το από 29.2.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. 
7. Την από 7.3.2016 Ανακοίνωση του Νοσοκομείου περί μετάθεσης διενέργειας της 

διαπραγμάτευσης. 
8. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 

8η/23.3.2016 συνεδρίασή του, (θέμα 39ο), με την οποία επικυρώνεται το από 
29.2.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. 

9. Την από 4.4.2016 Ανακοίνωση του Νοσοκομείου περί μετάθεσης διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης. 

10. Την από 5.4.2016 Ανακοίνωση του Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση 
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 11/2016, σύμφωνα με την 
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 
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8η/23.3.2016 συνεδρίασή του, (θέμα 39ο). 
11. Την από 25.4.2016 Ανακοίνωση του Νοσοκομείου σχετικά με την τροποποίηση 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης της 
διακήρυξης 11/2016, η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, και έχει λάβει νέο  αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος 23639. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας της 
διαπραγμάτευσης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, 
σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 10η-5-2016 και ώρα 15:00μμ και η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 16η-5-2016 και ώρα 11:00μμ.  

12. Την από 5.5.2016 Προσφυγή της εταιρίας ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., κατά της 
διακήρυξης της διαπραγμάτευσης, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 18884/5.5.2016. 

13. Το από 12.5.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. 
14. Τις έξι (6) προσφορές που κατατέθηκαν.  
15. Το από 16.5.2016 Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 
16. Το από 16.5.2016 Υπόμνημα της εταιρίας LERIVA A.E., κατά της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρίας RONTIS HELLAS AEBE, η οποία έλαβε αρ πρωτ 
21078/19.5.2016. 

17. Το από 16.6.2016 έγγραφο της Επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και 
αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης, με το οποίο υποβάλλεται η τεχνική 
αξιολόγηση των προσφορών και το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 26006/17.6.2016. 

18. Το γεγονός ότι σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2015 έχει εγκριθεί για το 
Νοσοκομείο μας ο διαγωνισμός «Εξοπλισμός Μετάγγισης» προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 200.007,27 € με το Φ.Π.Α.  

19. Το γεγονός ότι ο αντίστοιχος διαγωνισμός σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014 είναι 
ενιαίος και θα διενεργηθεί από το Γ.Ν. Σερρών για λογαριασμό όλων των 
Νοσοκομείων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας με την περιγραφή «Ηθμοί 
διήθησης του πλάσματος του αίματος». Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο της 
σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών. 

20. Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια βαρύνει τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού 
έτους 2018 στον οποίο υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις. 

21. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3329/2005. 
22. Το από 6.3.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 13847/14.3.2018) έγγραφο της 

Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
23. 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. Τη ματαίωση της διαπραγμάτευση με αριθ. διακήρυξης 11/2016 για τη προμήθεια 

«Εξοπλισμός μετάγγισης» για χρονικό διάστημα επτά (7) μήνες, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 116.672,37 € με Φ.Π.Α. 

β. Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Εξοπλισμός 
μετάγγισης» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200.007,27 € με Φ.Π.Α., για χρονικό 
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διάστημα ενός (1) έτους στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2015 με νέες 
τεχνικές προδιαγραφές. 

 
                    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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