
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 19ης/5.12.2019 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 75ο:“Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών 

«ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», προϋπολογιζό-
μενης δαπάνης 60.000,00 € χωρίς το 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. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 

7η/23.5.2019 συνεδρίασή του, (θέμα 60ο), ΑΔΑ: ΩΥΞΓ469067-8Θ7, με την οποία 
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η διε-
νέργεια συνοπτικών διαγωνισμών για: 
- «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής δαπάνης 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
74.400,80 € με Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 0863. 

- «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», συνολικής δαπάνης 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 74.400,80 € με Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 0863. 

2. Το γεγονός ότι με την με αριθμό διακ. 98/2019, διενεργήθηκε στις 13.6.2019 
συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ο 
οποίος ολοκληρώθηκε στις 7.10.2019 με την υπογραφή σύμβασης για την 
ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας με την εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 

3. Το γεγονός ότι με την με αριθμό διακ. 98/2019, διενεργήθηκε στις 25.7.2019 
συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ο 
οποίος βρίσκεται στο στάδιο της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν. 4412/2016, στην οποία αναφέρεται ότι: «Η 
επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης 
αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής 
οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος 
νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 117, του Ν. 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι: 
«Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
7. Το από 20.11.2019 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 59524/29.11.2019) έγγραφο 

ΑΔΑ: ΩΔ2Θ469067-ΘΛΠ



της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας. 

8. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 
 
Την ακύρωση του διαγωνισμού με την ανάθεση των υπηρεσιών «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», συνολικής δαπάνης 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
74.400,80 € με Φ.Π.Α. και την προκήρυξή του στο οικονομικό έτος 2020, με τις ίδιες 
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. Κήτα Μαρίνα 

 
7. Χατζηβασιλείου Δέσποινα  
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