
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 16ης/19.9.2018 έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 66ο:“Διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, για 

την προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφικών φιλμ, συνολι-
κής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 606.000,00 € με Φ.Π.Α.”. 

 
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. Το από 28.11.2017 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 7053/8.2.2018 εισερχόμενου 

εγγράφου στο Νοσοκομείο) του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο 
μας κοινοποιεί το με αριθμ. πρωτ. 37774/29.8.2017 έγγραφο του Νοσοκομείου 
προς το Υπουργείο Υγείας με θέμα: «Ανάγκη χρηματοδότησης για εγκατάσταση 
συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφικών φιλμ» στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι 
για τους οποίους είναι απαραίτητη η προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης 
ακτινογραφικών φιλμ για διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου, όπως 
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΠ 4 flat panel με 2 σταθμούς διάγνωσης, εκτυπωτή και συσκευή εγγραφής cd 260.000 

Α ΚΤΗΡΙΟ 4 flat panel με 2 σταθμούς διάγνωσης, εκτυπωτή και συσκευή εγγραφής cd 260.000 

Α ΚΤΙΡΙΟ 1 σύστημα ψηφιοποιητή (CR) 22.000 

Γ ΚΤΙΡΙΟ Σύστημα ψηφιοποιητή (CR) με σταθμό διάγνωσης, εκτυπωτή και συσκευή εγγραφής cd 32.000 

ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Σύστημα ψηφιοποιητή (CR) με σταθμό διάγνωσης, εκτυπωτή και συσκευή εγγραφής cd 32.000 

ΣΥΝΟΛΟ 606.000 

2. Το με αριθμ. πρωτ. Β1.α/οικ. 71497/22.9.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Α΄, προς το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: 
«Επιχορήγηση Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και της 7ης Υ.Πε. για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών και δαπανών προμήθειας εξοπλισμού βιοϊατρικής 
τεχνολογίας» από το οποίο προκύπτει η ανάγκη επιχορήγησης με τη διαδικασία 
των προκαταβολών, των αναφερομένων στη συνημμένη κατάσταση νοσοκομείων 
με τα αντίστοιχα ποσά, στους οικείους λογαριασμούς IBAN. 

3. Το γεγονός ότι ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης του Νοσοκομείου μας με 
IBAN GR4401722690005269028254676, πιστώθηκε στις 25.9.2017 με το ποσό 
των 606.000 € και εκδόθηκε το σχετικό με αριθμ. 1325/29.9.2017 Γραμμάτιο 
Είσπραξης. 

4. Τη με αριθμ. 876/22.2.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  
5. Τη με αριθμ. 47/18.1.2018 Πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου περί ορισμού 

Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.  
6. Το από 6.2.2018 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 7053/8.2.2018 εισερχόμενου εγγράφου 

στο Νοσοκομείο) της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά τις 
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τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σσυυσσττήήμμααττοοςς  ψψηηφφιιοοπποοίίηησσηηςς, για την 
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 606.000,00 
€ με Φ.Π.Α. 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 7399/12.2.2018 Πρόσκληση για διενέργεια Δημόσιας 
Διαβούλευσης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

8. Το με αριθμ. 10932/5.3.2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάζονται τα σχόλια που 
κατατέθηκαν κατά την 1η Δημόσια Διαβούλευση. 

9. Το με αριθμ. 18237/3.4.2018 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών με το οποίο κατατέθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές μετά την 
αξιολόγηση των σχολίων της 1ης δημόσιας διαβούλευσης.  

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 18237/10.4.2018 Πρόσκληση για διενέργεια Δεύτερης 
Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

11. Το με αριθμ. 21004/20.4.2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάζονται τα σχόλια που 
κατατέθηκαν κατά την 2η Δημόσια Διαβούλευση. 

12. Το με αριθμ. 23691/3.5.2018 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών με το οποίο κατατέθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές μετά την 
αξιολόγηση των σχολίων της 2ης δημόσιας διαβούλευσης 

13. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4747/20.9.2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 
σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 

14. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 
10η/18.7.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 58ο), σχετικά με την «Έγκριση του 
Προγραμματισμού Προμηθειών, για το έτος 2018». 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 27 και 36 του Ν. 4412/2016 αναφορικά με την 
επιλογή των διαδικασιών και την υποχρέωση χρήσης - λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
17. Το από 21.8.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 44714/3.9.2018) έγγραφο της 

Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
18. 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. Την έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 

για προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφικών φιλμ, που περιλαμβά-
νει τα εξής:  

Μηχάνημα Τεμάχια Κόστος Τεμαχίου Συνολικό κόστος με ΦΠΑ CPV 

Flat panel 8 40.000 320.000 33111300-4 

Σύστημα ψηφιοποιητή (CR) 3 30.000 90.000 33111300-4 

Σταθμός διάγνωσης 6 15.000 90.000 30214000-2 

Εκτυπωτές ακτινογραφιών φίλμ 4 10.000 40.000 33111300-4 

Συσκευή εγγραφής cd 4 15.000 60.000 32333100-7 

Φωτόμετρο 1 3.700 3.700 33124200-7 

Ομοίωμα για διακριτική ικανότητα 1 1.200 1.200 33124200-7 
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Σετ φύλλων χαλκού (1mm και 0.5mm 2 550 1.100 33124200-7 

ΣΥΝΟΛΟ 29 115.450 606.000  

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 606.000,00 € με το Φ.Π.Α. και ο δια-
γωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   

β. Την έγκριση των από 3.5.2018 τεχνικών προδιαγραφών (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 
εγγρ. 23691/3.5.2018), όπως αυτές υποβλήθηκαν από την Επιτροπή σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών μετά τις διαβουλεύσεις. 

 
                    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. Κήτα Μαρίνα 

 
7. Χατζηβασιλείου Δέσποινα 
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