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

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 

Θέμα 57ο:“Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Διανομή και 
Παρασκευής Φαγητού», για έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 29, του Ν. 4412/2016 «Ανταγωνιστική Διαδικασία με διαπραγμά-
τευση (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»”. 

 
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/29.6.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 46ο), (ΑΔΑ: 6ΡΠ2469067-ΧΘΩ), με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για 
την ανάθεση των υπηρεσιών «ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ», (CPV 
553220000-3), ως εξής: 
- Το απασχολούμενο προσωπικό προσδιορίζεται σε δεκαοκτώ (18) 

τραπεζοκόμους (εννέα 8ωρης απασχόλησης και εννέα 4ωρης απασχόλησης), 
τρείς (3) μαγείρους 6ωρης απασχόλησης και δύο (2) βοηθητικό προσωπικό 
μαγείρων 6ωρης απασχόληση. 

- Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ» (CPV 55322000-3) του Νοσοκομείου για ένα (1) 
έτος, με τον παραπάνω αριθμό απασχολούμενων, προσδιορίστηκε σε 
345.023,08 € χωρίς Φ.Π.Α. και 427.828,62 € με Φ.Π.Α. 24%. 

2. Την υπ’ αριθ. 500/14.5.2018 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, (ΑΔΑ: 
ΩΚΧ1469067-9Τ7), με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32, του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ», (CPV 55322000-3), για δύο (2) μήνες. 

3. Την από 31.5.2018  υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Νοσοκομείου και της 
εταιρείας IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A., με ισχύ για δύο (2) μήνες, ήτοι 
από 1.6.2018 έως 31.7.2018 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διανομής και 
Παρασκευής Φαγητού» του Νοσοκομείου, (CPV 55322000-3), με απασχολούμενο 
προσωπικό δεκαέξι (16) τραπεζοκόμους (επτά 8ωρης απασχόλησης και εννέα 
4ωρης απασχόλησης), δύο (2) μαγείρους 6ωρης απασχόλησης και δύο (2) 
βοηθητικό προσωπικό μαγείρων 6ωρης απασχόλησης, στη τιμή των 21.328,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. τον μήνα, η οποία διαμορφώνεται σε 42.656,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για 
δύο (2) μήνες. 

4. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 
9η/29.6.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 46ο), (ΑΔΑ: 6ΡΠ2469067-ΧΘΩ), στην οποία, 
μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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ΦΑΓΗΤΟΥ», (CPV 55322000-3), με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για ένα 
(1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 855.657,24 € (427.828,62 € για το πρώτο έτος και 
427.828,62€ για το δεύτερο έτος), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή. 

5. Το γεγονός ότι: 
- Εκτιμάται ότι απαιτείται το χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών για 

τη ολοκλήρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
ανάθεση των υπηρεσιών «ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ», (CPV 
55322000-3), με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για ένα (1) έτος και με 
δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 855.657,24 € (427.828,62 € για το πρώτο έτος και 427.828,62 € για 
το επόμενο έτος), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

- Το Νοσοκομείο έχει εκκινήσει τη διαδικασία για τη σύναψη ατομικών 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την εστίαση-σίτιση, σύμφωνα με το 
άρθρο 97, του Ν. 4386/2016, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από 
τον ΑΣΕΠ των προσωρινών πινάκων κατάταξης. 

- Σύμφωνα με τις παραπάνω εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, η 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ» ανέρχεται σε 28.751,92 € χωρίς Φ.Π.Α. τον μήνα και 
35.652,38 € με Φ.Π.Α. 24% τον μήνα που διαμορφώνεται σε 172.511,52 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και 213.914,28 € με Φ.Π.Α. 24% για διάστημα έξι (6) μηνών. 

6. Το άρθρο 26, του Ν. 4412/2016 «Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26, της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», παρ. 2, περ. α, υποπερ. α.α. ,όπου αναφέρεται: «2. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στην ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) 
όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα κριτήρια: αα) αν οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατόν 
να ικανοποιηθούν χωρίς προσαρμογή των άμεσα διαθέσιμων λύσεων». 

7. Το άρθρο 29, του Ν. 4412/2016 «Ανταγωνιστική Διαδικασία με διαπραγμάτευση 
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)». 

8. Το άρθρο 5, παρ. γ, του Ν. 4412/2016, παρ. 2, «Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)», όπου αναφέρεται ότι 
«209.000€ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών  που ανατίθενται 
από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργα-
νώνονται από τις εν λόγω αρχές».  

9. Το άρθρο 36, του Ν. 4412/2016 «Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ», 
σύμφωνα με το οποίο οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

10. Το γεγονός ότι η εν λόγω υπηρεσία βαρύνει τον ΚΑΕ 0439.01 του 
προϋπολογισμού έτους 2018 του οποίου υπάρχει διαθέσιμη πίστωση. 
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11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
12. Το από 13.7.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 38171/16.7.2018) έγγραφο 

της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
13. Την άποψη που εξέφρασε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αλατζά Πανα-

γιώτα, σύμφωνα με την οποία διαφωνεί με την ανάθεση του έργου «Διανομής και 
Παρασκευής Φαγητού» σε ιδιωτική εταιρεία και προτείνει την μονιμοποίηση του 
προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία που παρέχει σήμερα υπηρεσίες 
προσωπικού εστίασης. 

14. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 
Τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, του Ν. 
4412/2016 «Ανταγωνιστική Διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 26 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ)», για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διανομής και Παρασκευής 
Φαγητού» του Νοσοκομείου (CPV 55322000-3), με τεχνικές προδιαγραφές και 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη, όπως αυτά εγκρίθηκαν κατά την 9η/29.6.2018 
συνεδρίαση, (θέμα 46ο), του Διοικητικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6ΡΠ2469067-ΧΘΩ), για 
διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 172.511,52 € χωρίς Φ.Π.Α. 
που διαμορφώνεται σε 213.914,28 € με Φ.Π.Α. 24%. 
Το Νοσοκομείο μπορεί να διακόψει την ισχύ της σύμβασης που θα προκύψει, εφ’ 
όσον γίνει ανάθεση των ζητουμένων εργασιών από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο 
Υγείας ή 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης) ή με την ολοκλήρωση 
του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού ή σε περίπτωση σύναψης ατομικών 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 97, του 
Ν.4386/2016. 
 
Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αλα-
τζά Παναγιώτα και για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 
 
                    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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