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Θεσσαλονίκη,  16 Μαΐου 2018 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. 508 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τη με αριθμό πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ. 43434/15.6.2016 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας (Φ.Ε.Κ. 307/15.6.2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), περί διορισμού του Διοικήτριας του 
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο». 

2. 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 υπη-
ρεσία «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%. 

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

4. 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 διε-
νέργεια και αξιολόγηση του συνοπτικού διαγωνισμού. 

5. Τη μία (1) προσφορά που κατατέθηκε. 
6. Το από 19.4.2018 Πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της προσφοράς 

που κατέθεσε η εταιρεία από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του δια-
γωνισμού. 

7. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 
6η/26.4.2018 συνεδρίασή του, (θέμα έκτακτο 2ο), (ΑΔΑ: 6Ν6Ω469067-ΞΜΞ), με 
την οποία επικυρώθηκε τα από 19.4.2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού της με αριθ. 47/2018 διακήρυξης του 
Νοσοκομείου για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)», για ένα (1) έτος, 
CPV:90524400-0, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

ΑΔΑ: 6ΩΜΔ469067-7ΩΡ





8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 22762/27.4.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου, με το οποίο 
γνωστοποιείτε στον προσωρινό ανάδοχο εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ AΝΩΝΥΜΟΣ 
EΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, η παρα-
πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και με το οποίο 
την καλεί να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

9. Τον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που κατατέθηκε 
μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 103, του Ν. 4412/2016 χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των δέκα ημερών και μικρότερο των 20 ημερών από την κοινοποί-
ηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.   

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25687/14.5.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου, με το οποίο 
καλείται η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού να 
αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

11. Το από 14.5.2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: «Παραλάβαμε τον κλειστό φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που κατέθεσε η εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ AΝΩΝΥΜΟΣ 
EΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ως προ-
σωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού, τον αποσφραγίσαμε και μονογράψαμε τα 
κατατεθέντα δικαιολογητικά κατά φύλλο.  
Κατόπιν προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώσαμε ότι 
ήταν πλήρη και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού βάση των άρθρων 73 και 
74 καθώς και ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 
και 77 του Ν. 4412/2016. 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την υπογραφή σύμβασης με τον εταιρεία 
ΠΟΛΥΕΚΟ AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Βιομηχανία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Αποβλήτων, 16ο χλμ Εθνι-
κής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, ΤΘ 24, 19300, Ασπρόπυργος, ΑΦΜ: 099363280, 
τηλ. 2105530600, για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 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 Φ.Π.Α., που 
διαμορφώνεται σε 12.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 15.810,00 € με Φ.Π.Α. 24%, 
και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο για έγκριση». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
13. Το από 14.5.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 26220/16.5.2018) έγγραφο 

της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
14. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 

 

ΑΔΑ: 6ΩΜΔ469067-7ΩΡ





Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

α. Την επικύρωση του από 14.5.2018 Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 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 υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Βιομηχανία 
Διαχείρισης και Αξιοποίησης Αποβλήτων, 16ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - 
Κορίνθου, ΤΘ 24, 19300, Ασπρόπυργος, ΑΦΜ: 099363280, τηλ. 2105530600, για 
την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 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 Φ.Π.Α., η οποία 
διαμορφώνεται σε 12.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 15.810,00 € με Φ.Π.Α. 24%, 
και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

γ. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-
σοκομείου. 

                                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                         

                        
                                                                                   ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΑΔΑ: 6ΩΜΔ469067-7ΩΡ
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