
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 10ης/18.7.2018 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 51ο:“Επικύρωση του από 4.6.2018 Πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού (Δικαιολογη-
τικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά) της υπ’ 
αριθ. διακήρυξης 59/2018 για την ανάθεση της «Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Διαχειριστικού Ελέγχου» (CPV 792212200-5), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 
έτους 2015, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.799,99 € με Φ.Π.Α., με κρι-
τήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με δικαίωμα μονομερούς 
παράτασης έως τρεις (3) μήνες  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 927,41 € 
χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε επιπλέον μήνα παράτασης”. 

 
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 

15η/29.12.2014 συνεδρίασή του, (θέμα 78ο), με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση 
του ΠΠΥΦΥ έτους 2015, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΠΠΥΥ έτους 2014. 

2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 
7η/10.3.2016 συνεδρίασή του, (θέμα 50ο), αναφορικά με την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, 
σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2014, για την ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού 
διαχειριστικού ελέγχου (CPV 79212200-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.800,00 € με το Φ.Π.Α. 

3. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 4658/2016 (Φ.Ε.Κ. 2937/τ. Β'/15.9.2016) του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος 
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των Εποπτευομένων 
Φορέων Υγείας για το έτος 2015, πιστώσεις 2016 - 2017 με χρηματοδότησή του 
από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
λοιπές πηγές». 

4. Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 2506/2017 (Φ.Ε.Κ. 2102/τ. Β'/19.6.2017) του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της 4658/2016 
κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 2937/τ. Β'/15.9.2016) περί έγκριση του 
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των 
Εποπτευομένων Φορέων Υγείας για το έτος 2015, πιστώσεις 2016-2017, όπως 
αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, με την επαύξηση του κατά το ποσό των 4.685.411,84 
€». 

5. Την υπ΄ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 43434 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 307/15.6.2016, 
τ. ΥΟΔΔ) περί διορισμού Διοικήτριας στο ενοποιημένο Γενικό Νοσοκομείο 
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Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας και Θράκης. 

6. Το γεγονός ότι στο εν λόγω ΠΠΥΦΥ έτους 2015 περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο 
παρακάτω συνοπτικός διαγωνισμός: 

Κατηγορία CPV Περιγραφή Είδους Φορέας διενέργειας Προϋπ/νη Δαπάνη Κριτήριο κατακύρωσης ΚΑΕ 

79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού 

ελέγχου 

Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 13.799,99 Χαμηλότερη τιμή 0439 

7. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 
6η/26.4.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 83ο), (ΑΔΑ: 7Ζ5Θ469067-ΟΓ2 και ΚΗΜΔΗΣ: 
18REQ003025889 2018-05-02), αναφορικά με την έγκριση διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού 
ελέγχου» CPV 792212200-5, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2015, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.799,99 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο αξιολόγησης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έως τρεις (3) μήνες  
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 927,41 € χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε επιπλέον μήνα 
παράτασης. 

8. Την υπ’ αριθμ. 59/2018 διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού (ΚΗΜΔΗΣ: 
18PROC003119222 2018-05-18), περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον 
Ημερήσιο Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, (ΑΔΑ: ΩΚΓ5469067-Ε0Υ), 
και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

9. Την υπ’ αριθμ. 18265/9.5.2018, (ΑΔΑ: 7ΤΝΧΟΡ10-8ΜΠ), Απόφαση Διοικητή της 
4ης Υ.Πε Μακεδονίας – Θράκης, αναφορικά με την έγκριση της έκδοσης ανάληψης 
υποχρέωσης του Νοσοκομείου, σε βάρος του ΚΑΕ 0439.01, ύψους 4.600,00 € 
στον προϋπολογισμό έτους 2018 και ύψους 9.199,99 € στον προϋπολογισμό 
έτους 2019. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1798/2.5.2018, (ΑΔΑ ΨΖΤ8469067-48Λ), Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης του Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 
στον ΚΑΕ 0439.01 του προϋπολογισμό έτους 2018, ύψους 4.600,00 €. 

11. Την 550/18.5.2018 πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, (ΑΔΑ: Ω2Φ9469067-
ΣΦΩ), για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής με έργο την διενέργεια και 
αξιολόγηση του συνοπτικού διαγωνισμού. 

12. Τις δύο (2) προσφορές που κατατέθηκαν. 
13. Το από 4.6.2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Παραλάβαμε δύο (2) κλειστούς φακέλους με προσφορά για τον συνοπτικό δια-
γωνισμό με αριθμό διακήρυξης 59/2018, τους οποίος μονογράψαμε και αριθμή-
σαμε ως εξής : 
1. ΡΟΔΑΚΟΣ ΗΡΩΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ, Υπηρεσίες Οικονομικού Ελέγχου & 

Οικονομικοτεχνικών Μελετών, Α.Φ.Μ.: 129809334, Δ.Ο.Υ. Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
Πραξιτέλους 221, ΤΚ 18536, Πειραιάς, τηλ: 6977791662. 

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Εσωτερικού Ελέγχου, Επιμόρφωσης 
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Στελεχών Επιχειρήσεων, Α.Φ.Μ. 997938212, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, Ερεσσού 36, 
Τ.Κ. 10681, Αθήνα, τηλ. 210 3232531. 

Προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των φακέλων και των δύο συμμετεχουσών 
εταιρειών, και συγκεκριμένα του φακέλου των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
και της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, τους μονογράψαμε ανά φύλλο και ελέγξαμε τα 
δικαιολογητικά ως προς τη πληρότητα και τη νομιμότητά τους, τα οποία και βρέ-
θηκαν πλήρης και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 59/2018 διακήρυξης. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 117, του Ν. 4412/2016, η αποσφρά-
γιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 
κατά την κρίση της επιτροπής. 
Στη συνέχεια προσχωρήσαμε στην αποσφράγιση των φακέλων της ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και των δύο συμμετεχουσών εταιρειών, τους μονογράψαμε 
ανά φύλλο και συντάξαμε τον παρακάτω πίνακα: 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1 ΡΟΔΑΚΟΣ ΗΡΩΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ 916,67€ 1.136,67€ 11.000,00€ 13.640,00€ 

2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 912,50€ 1.131,50€ 10.950,00€ 13.578,00€ 

Για την ζητούμενη υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙ-
ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», και οι δύο προσφερόμενες τιμές είναι εντός της προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης της διακήρυξης (11.129,02 € χωρίς Φ.Π.Α.) και την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφέ-
ρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υπηρεσίες Δια-
χείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Εσωτερικού Ελέγχου, Επιμόρφωσης Στε-
λεχών Επιχειρήσεων, Α.Φ.Μ. 997938212, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, Ερεσσού 36, Τ.Κ. 
10681, Αθήνα, τηλ. 210 3232531. 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την ανάδειξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών, Εσωτερικού Ελέγχου, Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων, Α.Φ.Μ. 
997938212, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, Ερεσσού 36, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, τηλ. 210 
3232531, ως προσωρινή ανάδοχος του με αριθμό διακήρυξης 59/2018 συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την ανάθεση «Υπηρεσιών Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγ-
χου» CPV 792212200-5, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2015, για ένα (1) έτος και 
με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έως τρεις (3) μήνες, στο μηνιαίο τίμημα των 
912,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και για κάθε επιπλέον μήνα παράτασης, που διαμορφώνε-
ται σε 10.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος. 
Το παρόν Πρακτικό υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-
σοκομείου». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 και του Ν. 4412/2016. 
15. Το από 10.7.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 37928/13.7.2018) έγγραφο 

της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
16. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 
α. Την επικύρωση του από 4.6.2018 Πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά) της υπ’ αριθ. 
διακήρυξης 59/2018 για την ανάθεση της «Υπηρεσίας Εσωτερικού Διαχειριστικού 
Ελέγχου» (CPV 792212200-5), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2015, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.799,99 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο αξιολόγησης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έως τρεις (3) μήνες  
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 927,41 € χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε επιπλέον μήνα 
παράτασης. 

β. Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών Εσωτερικού 
Διαχειριστικού Ελέγχου» CPV 792212200-5, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2015, 
για ένα (1) έτος, και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έως τρεις (3) μήνες, με 
μηνιαίο τίμημα των 912,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και για κάθε επιπλέον μήνα 
παράτασης, που διαμορφώνεται σε 10.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος, 
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Εσωτερικού Ελέγχου, Επιμόρφωσης 
Στελεχών Επιχειρήσεων, Α.Φ.Μ. 997938212, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, Ερεσσού 36, 
Τ.Κ. 10681, Αθήνα, τηλ. 210 3232531 που είναι εντός της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης. 

γ. Να κληθεί η εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και 
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, να προσκομίσει τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθ. 59/2018 διακήρυξης και στο άρθ. 103 
του Ν. 4412/2016. 

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

 
1. Μάκος Χρήστος   

 
2. Σκέντος Γεώργιος 
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3. Καραγκιόζης Χρήστος 
 

4. Τσικόπουλος Γεώργιος 
 

5. Αλατζά Παναγιώτα 
 

6. Κήτα Μαρίνα 
 

7. Χατζηβασιλείου Δέσποινα   
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