
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 6ης/26.4.2018 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα έκτακτο 2ο:“Επικύρωση του από 19.4.2018 Πρακτικού αξιολόγησης της τε-

χνικής και οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η εταιρεία ΠΟ-
ΛΥΕΚΟ Α.Ε., στη με αριθμό διακήρυξης 47/2018 συνοπτικό δια-
γωνισμό, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΕΑ» του 
Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, (CPV 90524400-0), προϋπολογι-
ζόμενης δαπάνης 14.100,00 € χωρίς 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 

5η/28.3.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 27ο), (ΑΔΑ: 66ΡΩ469067-ΛΥΥ), σχετικά με 
τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 
υπηρεσία «Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων (CPV: 
90524400-0) - Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)», για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 
17.484,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

2. Τους όρους της υπ΄ αριθ. 47/2018 διακήρυξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(18PROC002919976 2018-04-05), στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και 
δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα και ορίζεται ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού η Πέμπτη 19.4.2018 και ώρα 10:00. 

3. Την υπ΄ αριθ. 942/4.12.2017 πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, (ΑΔΑ: 
6ΚΨ1469067-2ΩΒ), για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής με έργο την 
διενέργεια και αξιολόγηση του συνοπτικού διαγωνισμού. 

4. Τη μία (1) προσφορά που κατατέθηκε. 
5. Το από 19.4.2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Παραλάβαμε μία (1) προσφορά από την εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ AΝΩΝΥΜΟΣ 
EΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και δια-
κριτικό τίτλο POLYECO A.E., την οποία μονογράψαμε και αποσφραγίσαμε.  
Η κατάθεση μόνο μίας (1) προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία δεν αποτελεί 
λόγω ματαίωσης της διαδικασίας, καθώς στο άρθρο 106, του Ν. 4412/2016, όπου 
και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, δεν προβλέ-
πεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας (1) και μόνο προσφοράς, οπότε, στην 
περίπτωση της κατάθεσης μιας μόνο προσφοράς, οι διαγωνιστικές διαδικασίες 
ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολο-
γημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική προσφορά κριθεί 
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ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 2, περ. 
δ'. 
Στη συνέχεια αποσφραγίσαμε τον φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής και την τεχνική προσφορά, μονογράψαμε κατά φύλλο, ελέγξαμε το περιε-
χόμενο. Από τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς, διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία 
ΠΟΛΥΕΚΟ AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, κατέθεσε τεχνική προσφορά για το έργο της μεταφοράς και επε-
ξεργασίας αποβλήτων ΑΕΑ και πληροί τους όρους της υπ’ αριθ. 47/2018 διακήρυ-
ξης. 
Στη συνέχεια αποσφραγίσαμε τον φάκελο που περιείχε την οικονομική προ-
σφορά, μονογράψαμε κατά φύλλο, και διαπιστώσαμε ότι, η εταιρεία POLYECO AE 
προσφέρει για την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης 
των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ), για ένα (1) έτος, την τιμή των 1,70 € 
χωρίς Φ.Π.Α. ανά κιλό αποβλήτων με τη συσκευασία - περιέκτη τους. 
Αναλυτικά: 
α. Κόστος Επεξεργασίας ΑΕΑ, ορίζεται σε 0,70 € χωρίς Φ.Π.Α. ανά κιλό αποβλή-

των με τη συσκευασία - περιέκτη τους. 
β. Κόστος συλλογής/μεταφοράς των ΑΕΑ, ορίζεται σε 1,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ανά 

κιλό αποβλήτων με τη συσκευασία - περιέκτη τους. 
Η τιμή περιλαμβάνει τη διαχείριση (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, 
αποθήκευση εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης, την επεξεργασία και 
την τελική διάθεσή τους) των αποβλήτων ΑΕΑ (στερεών & υγρών) του Νοσοκο-
μείου. 
Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις και το σύνολο των επιβαρύνσεων 
εκτός του Φ.Π.Α. 
Συνοψίζοντας, η συνολική δαπάνη για τη επεξεργασία, συλλογή και μεταφορά 
των 7.500 κιλά ΑΕΑ του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος στη τιμή των 1,70 €/κιλό 
χωρίς Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 12.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 15.810,00 € με 
Φ.Π.Α. 24%, και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (14.100,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και 17.484,00 € με Φ.Π.Α. 24%).  
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνουμε την αποδοχή της τεχνικής και οικονομι-
κής προσφοράς που κατέθεσε η εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, καθώς πληροί τους 
όρους της υπ’ αριθ. 47/2018 διακήρυξης και την ανάδειξή της ως προσωρινή 
ανάδοχος της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ-
ΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)», για ένα (1) έτος, (CPV 90524400-0), ως εξής: 
Για τη επεξεργασία, συλλογή και μεταφορά των 7.500 κιλά ΑΕΑ του Νοσοκομείου 
για ένα (1) έτος στη τιμή των 1,70€/κιλό χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 
12.750,00€ χωρίς ΦΠΑ και 15.810,00€ με ΦΠΑ 24%, και είναι εντός της προϋπο-
λογιζόμενης δαπάνης. 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρα-
κτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία αντίγραφα. 
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Το παρόν Πρακτικό υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-
σοκομείου». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
7. Το από 24.4.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 22023/25.4.2018) έγγραφο 

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 
 
α. Την επικύρωση του από 19.4.2018 Πρακτικού αξιολόγησης της τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε., στη με αριθμό 
διακήρυξης 47/2018 συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΕΑ» 
του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, (CPV 90524400-0), προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 14.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

β. Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την διαχείριση, συλλογή και μεταφορά 
των ΑΕΑ του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, στην εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε., ως 
εξής: 
- Για τη επεξεργασία, συλλογή και μεταφορά των 7.500 κιλά ΑΕΑ του Νοσοκο-

μείου, για ένα (1) έτος, στη τιμή των 1,70 €/κιλό χωρίς Φ.Π.Α., διαμορφώνε-
ται σε 12.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 15.810,00 € με Φ.Π.Α. 24%, και είναι 
εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

γ. Να κληθεί η εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και μεγαλύτερη των είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να 
προσκομίσει τα «δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, 
της υπ’ αριθ. 47/2018 διακήρυξης και στο αρθ. 103 του Ν. 4412/2016. 

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

1. Μάκος Χρήστος  
 

2. Σκέντος Γεώργιος  
 

3. Κατσιάφα Ανθούλα 
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4. Χατζηπουλίδης Γεώργιος 
 

5. Τζελέπης Χρήστος  
 

6. Κανονίδης Ιωάννης  
 

7. Χατζηβασιλείου Δέσποινα   
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