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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ         
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ακριβές απόσπασμα της    38ης/4.10.2018 

Τακτικής Συνεδρίασης 

Στην Έδεσσα σήμερα στις 4/10/2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας του Γενικού Νοσοκομείου 

Πέλλας, συνήλθε μετά από πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Σμία (ΦΕΚ διορισμού 109/9-3-
2017) ΥΟΔΔ σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε με την αριθ. 

Α2Β/Γ.Π.34151/27-03-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Φ.Ε.Κ. 162/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./4-04-2017), για 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω αναγραφομένων θεμάτων.  

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χρήστος Σμίας, Διοικητής του Γ.Ν. Πέλλας- Πρόεδρος ΔΣ, και τα μέλη:  
        κ. Βουδρισλής Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος 

                 κ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 
         κα Κατσικά Ελένη, αιρετό μέλος 

κ. Ανδρεάδης Ευστάθιος, τακτικό μέλος 
κ. Τσαρκνιάς Πέτρος, τακτικό μέλος 

κ. Μακρίδης Παντελής, αναπλ. μέλος 

κ. Πούπτσης Αναστάσιος, αναπλ. μέλος 
 

 

 

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας και με την παρουσία της Διοικητικού υπαλλήλου Αληπασαλή 
Διαλεχτής που εκτελεί χρέη Γραμματέως του Δ.Σ, άρχισε η συνεδρίαση. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

ΘΕΜΑ 4ο :  

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση των : 

A)   Yπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας για τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση 
του Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Improving Quality and 

Accessibility of Health Care and Social services Centers in Cross-

Border Regions- «QUALITY HEALTH» . 
B)  Υπηρεσιών που αφορούν τη στρατηγική και το σχεδιασμό δράσεων επικοινωνίας 

και την εκπόνηση σχεδίου επικοινωνίας (Communication strategy and 
planning: Definition of a project communication plan), στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης Improving Quality and Accessibility of Health 

Care and Social services Centers in Cross-Border Regions- «QUALITY 
HEALTH». 

 

Στο Δ.Σ. υποβάλλεται από τον Πρόεδρο η αριθ. πρωτ. 10028/03-10-2018 εισήγηση του Γραφείου 

Προμηθειών της Ν.Μ. Γιαννιτσών, η οποία έχει ως εξής:  

Θέτουμε υπόψη σας: 

1. Το Ν. Δ. 496/74 ( ΦΕΚ 207/Α/74) «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» 

2. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις» 

3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

4. Το Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις». 

5. Το Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν.4412/2016 (Τεύχος  Α΄ΦΕΚ  147/08-08-2016). 

7. Τα άρθρα 118 & 328 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν  να 
προσφύγουν στη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς 

ΦΠΑ , είναι ίση η κατώτερη από το ποσό των είκοσι (20.000,00€). 
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8. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη πίστωση στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μας για το έτος 
2018.  

9. Την από 22-04-2016 πρόταση του ΓΝ Πέλλας προς το Υπουργείο Υγειάς μέσω της Διοικήσεως της 3ης 
ΥΠΕ Μακεδονίας για ένταξη του Νοσοκομείου στο πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Διασυνοριακής 

Συνεργασίας ΄΄ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020΄΄ 
με τίτλο Improving Quality and Accessibility of Health Care and Social Services Centers in Cross-

Border Regions. 

10. Την αριθ.300524/ΜΑ1506/3-4-2018 σύμβαση επιχορήγησης (subsidy contract) του έργου με το 
ακρωνύμιο ΄΄Quality Health΄΄ με τίτλο Improving Quality and Accessibility of Health Care and Social 

Services Centers in Cross-Border Regions του προγράμματος INTERREG IPA CBC Διασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA ΄΄ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-

2020 ΄΄  

11. Την αριθ. CN11-SO1.2-SC001 σύμβαση συνεργασίας (Partnership Agreement)μεταξύ των 
συμμετεχόντων δικαιούχων στο πρόγραμμα. 

12. Το από 1-6-2018 υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Έργου(ΤΔΕ) στην πλατφόρμα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (e-pde), με κοινοποίηση στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος 

INTERREG IPA CBC Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA ΄΄ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 ΄΄της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (Θεσσαλονίκη). 

13. Την αρ. πρ. 78225/18.07.20188(ΑΔΑ:69ΒΔ465ΧΙ8-6ΔΑ) Συλλογική απόφαση ΕΠ4086 του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης στο ΠΔΕ 2018 των 

αναφερόμενων έργων. 

14. Την υπ’ αριθ. 35ης /12-09-2018, θέμα 2ο (ΑΔΑ:6NXΣ4690ΒΛ-9Ι7), απόφαση Δ.Σ.  η οποία αφορά 

τον  ορισμό φορέα  διενέργειας της Ν.Μ Γιαννιτσών του Γ.Ν Πέλλας  για την διενέργεια 
διαγωνιστικών διαδικασιών για το πρόγραμμα INΤEREGG  IPA CBC Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδας –Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2014-2020 του έργου ΄΄Improving 
Quality and Accessibility of Health Care and Social Services Centers in Cross-Border Regions΄΄του 

προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ-FYROM .». 

15. Το γεγονός ότι η εταιρεία «ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε», κατέχει προηγούμενη  
εμπειρία και  εξειδίκευση  σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς  και συνεργασίας  με 
την Διαχειριστική Αρχή του INTERREG σε αντίστοιχα προγράμματα.  

16. Το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία επελέγη από τους Partners του προγράμματος και  οποιαδήποτε 
άλλη επιλογή από την πλευρά του Νοσοκομείου θα δυσχέραινε τη θετική έκβαση του προγράμματος, 

δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα. 

17. Το γεγονός ότι στην εταιρεία ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε σύμφωνα με την σύμβαση 

αρίθμ. 100/13-07-2017 ,έχει ανατεθεί ήδη η προετοιμασία  του φακέλου καθώς και η δράση που 
αφορά όλες τις εργασίες προετοιμασίας της πρότασης του έργου, 1: Διαχείριση και Συντονισμός (WP 

1: Project Management & Coordination) έως την τελική υπογραφή της Σύμβασης του έργου 
INTERREG Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

2014-2020 “QUALITY HEALTH”.  Η δράση αυτή αντιστοιχεί στο εγκεκριμένο Παραδοτέο 1.1.1: 

Δραστηριότητες  προετοιμασίας (Deliverable 1.1.1: Preparation Activities) και περιλαμβάνει : την 
ενημέρωση και τον σχεδιασμό για τον επικεφαλής φορέα (Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας )την ιδέα της 

πρότασης , την διερεύνηση και αναζήτηση των κατάλληλων συμμετοχών από την Ελλάδα και την 
διασυνοριακή περιοχή δηλαδή από την ΠΓΔΜ , την εκπόνηση του σχεδίου και την υποβολή του στην 

διαχειριστική αρχή του προγράμματος τηρώντας τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί και σε 

συγκεκριμένο υπόδειγμα πρότασης.  
            Επιπλέον   με την έγκριση της πρότασης  υποστηρίζει το νοσοκομείο στην   α)στην   

αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού β)στην αλλαγή των δεικτών της πρότασης των 
αποτελεσμάτων  του έργου και των εκροών και γ)στην αιτιολόγηση των μελετών  που θα γίνουν 

καθώς επίσης  α)στην αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού β)στην αλλαγή των δεικτών της 
πρότασης των αποτελεσμάτων  του έργου και των εκροών και γ)στην αιτιολόγηση των μελετών  που 

θα γίνουν. 

18. Την αριθμ..πρωτ.Λ2/οικ.9683/25-09-2018 επιστολή του Αν.Διοικητή του Νοσοκομείου & PROJECT 
MANAGER του έργου κ. Βουδρισλή Αλέξανδρου, με την οποία ζητήθηκε οικονομική προσφορά από 
την εταιρεία ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε σχετικά με την ανάθεση των : 

Α)  Yπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας για τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση του Έργου, στο  

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Improving Quality and Accessibility of Health Care and 
Social services Centers in Cross-Border Regions- «QUALITY HEALTH»  και  
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       Β) Υπηρεσιών που αφορούν τη στρατηγική και το σχεδιασμό δράσεων επικοινωνίας και την  

εκπόνηση σχεδίου επικοινωνίας (Communication strategy and planning: Definition of a 

project communication plan), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Improving Quality and 
Accessibility of Health Care and Social services Centers in Cross-Border Regions- 

«QUALITY HEALTH». 

19. Την από 25/09/2018  οικονομική προσφορά της εταιρείας ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Α.Ε με κόστος 7.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για κάθε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες . 
20. Την αριθμ.πρωτ.Λ2/οικ.9823/27-09-2018 επιστολή του Αν.Διοικητή του Νοσοκομείου & PROJECT 

MANAGER του έργου κ. Βουδρισλή Αλέξανδρου, με την οποία ζητείται νέα βελτιωμένη οικονομική 
προσφορά από την εταιρεία ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

21. Την από 28/09/2018  οικονομική προσφορά της εταιρείας ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Α.Ε με κόστος 7.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για κάθε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες υπηρεσίες 

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

            Την λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση των : 
Α)   Yπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας για τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση του Έργου, στο  

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Improving Quality and Accessibility of Health Care and 

Social services Centers in Cross-Border Regions- «QUALITY HEALTH» . 
Β) Υπηρεσιών που αφορούν τη στρατηγική και το σχεδιασμό δράσεων επικοινωνίας και την 

εκπόνηση σχεδίου επικοινωνίας (Communication strategy and planning: Definition of a 
project communication plan), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Improving Quality and 

Accessibility of Health Care and Social services Centers in Cross-Border Regions- 

«QUALITY HEALTH» 
 στην εταιρεία ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε, σύμφωνα με τα άρθρα 118 & 328 του 

Ν.4412/2016 και δεδομένου της   εξειδίκευσης  , της εμπειρίας και της αποτελεσματικότητας της σε 
αντίστοιχα έργα , με κόστος 7.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (8.804,00€ με ΦΠΑ 24% )  για κάθε μια από 

τις παραπάνω υπηρεσίες  . 
 

 Το Δ.Σ παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα 

 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

 
Εγκρίνει την ανάθεση των : 

Α)   Yπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας για τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση του Έργου, στο  

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Improving Quality and Accessibility of Health Care and 
Social services Centers in Cross-Border Regions- «QUALITY HEALTH» . 

Β) Υπηρεσιών που αφορούν τη στρατηγική και το σχεδιασμό δράσεων επικοινωνίας και την 
εκπόνηση σχεδίου επικοινωνίας (Communication strategy and planning: Definition of a 

project communication plan), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Improving Quality and 

Accessibility of Health Care and Social services Centers in Cross-Border Regions- 
«QUALITY HEALTH» 

 στην εταιρεία ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε, σύμφωνα με τα άρθρα 118 & 328 του 
Ν.4412/2016 και δεδομένου της   εξειδίκευσης  , της εμπειρίας και της αποτελεσματικότητας της σε 

αντίστοιχα έργα , με κόστος 7.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (8.804,00€ με ΦΠΑ 24% )  για κάθε μια από 
τις παραπάνω υπηρεσίες  . 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο Πρόεδρος 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΙΑΣ 

 
 

Η  Γραμματέας 
 

 Διαλεχτή Αληπασαλή  
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