
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 12ης/22.8.2018 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα έκτακτο 2ο:“Επικύρωση του από 21.8.2018 Πρακτικού παραλαβής, 

αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που κατέθεσε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥ-
ΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών, Εσωτερικού Ελέγχου, Επιμόρφωσης Στελεχών 
Επιχειρήσεων στον συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυ-
ξης 59/2018”. 

 
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 

15η/29.12.2014, (θέμα 78ο), συνεδρίασή του, 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 
6η/26.4.2018, (θέμα 83ο), συνεδρίασή του, (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. 

3. 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. 

4. Την υπ’ αριθμ. 18265/9.5.2018, (ΑΔΑ: 7ΤΝΧΟΡ10-8ΜΠ), Απόφαση Διοικητή της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 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. 

5. 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 €. 

6. Τις δύο (2) προσφορές που κατατέθηκαν. 
7. Το από 4.6.2018 Πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού. 
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8. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 
10η/18.7.2018, (θέμα 51ο), συνεδρίαση, (ΑΔΑ: ΨΨΚΡ469067-ΥΚΖ), με την οποία 
επικυρώθηκε το ανωτέρω Πρακτικό και αποφασίστηκε η ανάδειξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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 προσωρινός ανάδοχος στον  συνοπτικό διαγωνισμό της 
υπ΄ αριθ. 59/2018 διακήρυξης του Νοσοκομείου για την ανάθεση «Υπηρεσιών 
Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου» CPV 792212200-5, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 
έτους 2015, στο 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. 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 39421/23.7.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με το οποίο της 
γνωστοποιείται η ανωτέρω απόφαση και καλείται να υποβάλλει σε σφραγισμένο 
φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 103, του Ν. 4412/2016. 

10. Τον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που κατέθεσε η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. εμπρόθεσμα.  

11. Το από 21.8.2018 Πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατέθεσε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, 
Εσωτερικού Ελέγχου, Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων, στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής «Παραλάβαμε τον κλειστό φάκελο με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που κατέθεσε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε., τον αποσφραγίσαμε και μονογράψαμε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά 
κατά φύλλο.  
Κατόπιν προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώσαμε ότι 
ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με παρ. 2, του άρθρου 12, της διακήρυ-
ξης στην οποία αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που ανάδοχος αναδειχθεί εταιρεία 
παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, υποχρεούται να παρέχει τα παραπάνω πιστο-
ποιητικά και πτυχία για το μέλος που θα αποτελέσει τον Εσωτερικό Ελεγκτή στη 
τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκομείου» προτείνουμε να κληθεί η ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. να ορίσει τον Εσωτερικό 
Ελεγκτή και να καταθέσει τα ανωτέρω πιστοποιητικά του».  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 και του Ν. 4412/2016. 
13. Το από 21.8.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 42919/22.8.2018) έγγραφο 

της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
14. 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 21.8.2018 Πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και 

ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατέθεσε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Εσωτερικού Ελέγχου, Επιμόρφωσης Στελεχών 
Επιχειρήσεων στον συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 59/2018. 

β. Να κληθεί η 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, να ορίσει τον Εσωτερικό Ελεγκτή που θα 
αποτελέσει μέλος της τριμελούς Επιτροπής ελέγχου του Νοσοκομείου, ο οποίος 
οφείλει να πραγματοποιεί το έργο με τη φυσική του παρουσία στο Νοσοκομείο, 
κατά τις εργάσιμες ώρες των Διοικητικών Υπηρεσιών και για τρεις (3) ημέρες την 
εβδομάδα και να καταθέσει τα πιστοποιητικά του. 

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

 
1. Μάκος Χρήστος   

 
2. Σκέντος Γεώργιος 

 
3. Χατζηπουλίδης Γεώργιος 

 
4. Τσικόπουλος Γεώργιος 

 
5. Αλατζά Παναγιώτα 

 
6. Κήτα Μαρίνα 

 
7. Χατζηβασιλείου Δέσποινα   
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