
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 7ης/31.5.2018 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα έκτακτο 7ο:“Διενέργεια Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνι-

σμού, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ 
ΚΑΙ ΜΕΑ)» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝΘ, 
CPV 90524400-0, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης 285.065,81 € χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση 
τιμής (χαμηλότερη προσφορά)”. 

 
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 υπ΄ αριθμ. 4972/6.10.2016 Ανακοίνωση της Ε.Π.Υ.: «Τα δημόσια νοσοκομεία 

και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1, του άρθρου 9, του ν. 3580/2007 
οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41, του ν. 
4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρι-
κής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ) τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ 
και τηρώντας τα οριζόμενα στο νόμο αυτό». 

2. Την Υ.Α. αριθμ. 2203/2017 (Φ.Ε.Κ. 1926/2.6.2017/τ.Β') του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας σχετικά με τον «Καθορισμό των συμβάσεων και των συμφωνιών που 
διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως ΕΚΑΑ για το δωδεκάμηνο 
που άρχεται την 1η Ιουνίου και λήγει την 31η Μαΐου 2018 και τον Καθορισμό ΚΑΑ 
για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο 
που άρχεται την 1η Ιουνίου και λήγει την 31η Μαΐου 2018» και συγκεκριμένα το 
«άρθρο μόνο» παρ. 1 και 5 όπου αναφέρεται: 
«1. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) 
της παραγράφου 1, του άρθρου 41, του ν. 4412/2016 που παρέχει τις κεντρικές 
δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15) του άρθρου 2, οι οποίες εξειδικεύο-
νται στην απόφαση μας ΕΜΠ. ΕΞ. 116/2017 «Παροχή κεντρικών και επικουρικών 
δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας» (Β’/551), όπως 
αυτή νομίμως συμπληρώνεται από τα παραρτήματα της που δημοσιεύθηκαν στο 
με αριθμ. 636/2017 τ.Β’ της ΕτΚ «Διορθώσεις σφαλμάτων», ορίζεται για το δω-
δεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου του έτους 2017 και ολοκληρώνεται την 31η 
Μαΐου του έτους 2018 αρμόδια για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας 
πλαίσιο για την προμήθεια, για λογαριασμό των αναθετουσών αρχών που αναφέ-
ρονται στο Παράρτημα Α’ και για την κάλυψη των αναγκών τους σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015, γενοσή-
μων που η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συνολικού ποσού τουλάχι-
στον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του 
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Φ.Π.Α., όπως η αξία αυτή καθορίζεται στον προϋπολογισμό του εγκεκριμένου 
Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015 των αναθετουσών 
αρχών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω Παράρτημα. 
Μέχρι τη σύναψη κατά τα ανωτέρω δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο 
από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας κάθε αναθέτουσα αρχή του Παραρτήματος 
Α’ της παρούσας δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε σύμ-
βαση προμήθειας γενοσήμων που η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συ-
νολικού ποσού έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) μη συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α., εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις της νομοθεσίας. 
5. Διαδικασίες για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο των πα-
ραγράφων 1 έως και 4 της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν, είτε έχουν προ-
κηρυχθεί από τις αναθέτουσες αρχές των Παραρτημάτων Α’ και Β’ της παρούσας 
πριν από την έκδοση της, ανεξαρτήτως ποσού, είτε προκηρύσσονται εφαρμόζο-
ντας τις κατά περίπτωση διατάξεις της νομοθεσίας μετά την έκδοση της παρού-
σας από τις αναθέτουσες αρχές των Παραρτημάτων Α’ και Β’ αυτής, είναι αξίας 
έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και αφορούν αποκλειστικώς την κάλυψη των ιδίων αναγκών τους. Μετά τη λήξη 
των συμβάσεων και συμφωνιών της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτουσες αρ-
χές προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα είδη των παραγράφων 1 έως και 4 της πα-
ρούσας στις δημόσιες συμβάσεις ή τις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν, αντιστοί-
χως, ανατεθεί ή συναφθεί από την Ε.Κ.Α.Α. της παραγράφου 1 και τις Κ.Α.Α. των 
παραγράφων 2,3 και 4». 

3. Το γεγονός ότι οι τελευταίες εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων είναι του ΠΠΥΥ έτους 2014. 

4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 5092/3.2.2017, 
12813/20.3.2017, 22954/22.5.2017, 34224/26.7.2017, 45071/4.10.2017, 
56755/4.12.2017 και 2807/17.1.2018 εισερχόμενα έγγραφα της Επιτροπής 
Παρακολούθησης των Μηνιαίων Πραγματικών Παραγόμενων Ιατρικών 
Αποβλήτων του Νοσοκομείου, η παραγωγή των αποβλήτων ΕΑΑΜ ανέρχεται κατά 
μέσο όρο σε 18.970 κιλά μηνιαίως, ενώ των αποβλήτων ΜΕΑ ανέρχεται κατά 
μέσο όρο σε 235,83 κιλά μηνιαίως. Αναλυτικότερα: 
Μηνιαίες παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ΕΑΑΜ. 

ΜΗΝΕΣ ΕΤΟΣ ΚΙΛΑ ΕΑΑΜ ΚΙΛΑ ΜΕΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 20.129 210 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 17.268 234 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 19.437 364 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 17.429 202 

ΜΑΙΟΣ 2017 19.871 202 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 19.483 165 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 17.799 195 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 17.505 149 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 18.933 380 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 19.802 232 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 20.528 253 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 19.456 244 

ΣΥΝΟΛΟ  227.640 2.830 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  18.970 235,83 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15613/22.3.2018 έγγραφο της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλή-
των Υγειονομικής Μονάδας (ΕΔΑΥΜ) με θέμα «Αύξηση της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης για τη διαχείριση και επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) του 
Νοσοκομείου καθώς και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερ-
ματικών Νόσων Θεσσαλονίκης», στο οποίο μεταξύ άλλων προτείνεται «η αύξηση 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τη διαχείριση και επεξεργασία των ΑΕΑ του 
Νοσοκομείου από 3.600 κιλά σε 6.000 κιλά ενδεικτικά ετησίως [» και «η αύξηση 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τη διαχείριση και επεξεργασία των ΜΕΑ του 
Νοσοκομείου από 3.180 κιλά σε 3.930 κιλά ενδεικτικά ετησίως [ενώ παραμένει 
σταθερή η ετήσια ποσότητα των 60 κιλών για το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης]» και «η αύξηση της προϋπο-
λογιζόμενης δαπάνης για τη διαχείριση και επεξεργασία των ΕΑΑΜ του Νοσοκο-
μείου από 217.560 κιλά σε 237.560 κιλά ενδεικτικά ετησίως συμπεριλαμβανόμε-
νου του διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσα-
λονίκης και του ΠΙ Οικογενειακού Προγραμματισμού». 

6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την από 17.1.2018 υπογεγραμμένη σύμβαση με την 
εταιρεία ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ, η συνολική δαπάνη για τη διαχείριση, συλλογή και 
μεταφορά 108.780 κιλών αποβλήτων ΕΑΑΜ του Νοσοκομείου και του διασυνδεό-
μενου ΝΑΔΝ για έξι (6) μήνες, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 126.184,80 € 
χωρίς Φ.Π.Α., και κατακυρώθηκε στη τιμή των 0,70 €/κιλό για την επεξεργασία 
των ΕΑΑΜ, τιμή σύμφωνη με το Παρατηρητήριο Τιμών και 0,46 €/κιλό για τη με-
ταφορά των ΕΑΑΜ (δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών). 

7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την από 17.1.2018 υπογεγραμμένη σύμβαση με την 
εταιρεία ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε., η συνολική δαπάνη για τη διαχείριση, συλλογή και 
μεταφορά 2.370 κιλών ΜΕΑ του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝ με 
το Ιατρείο Οικογενειακού Προγραμματισμού, για έξι μήνες, ανέρχεται στο συνο-
λικό ποσό των 5.640,60€ και κατακυρώθηκε στη τιμή των 1,70 €/κιλό για την 
επεξεργασία των ΜΕΑ, τιμή σύμφωνη με το Παρατηρητήριο Τιμών και 0,68 
€/κιλό για τη μεταφορά των ΜΕΑ (δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών). 

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την από 30.10.2017 υπογεγραμμένη σύμβαση με 
την εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε., η συνολική δαπάνη για τη διαχείριση, συλλογή και 
μεταφορά 1.800 κιλών ΑΕΑ του Νοσοκομείου, για έξι μήνες, ανέρχεται στο συνο-
λικό ποσό των 3.749,76 € και κατακυρώθηκε στη τιμή των 1,50 €/κιλό για την 
επεξεργασία των ΜΕΑ, τιμή μικρότερη του Παρατηρητηρίου Τιμών (1,70 €/κιλό) 
και 0,18 €/κιλό για τη μεταφορά των ΑΕΑ (δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο 
Τιμών). 

9. Το γεγονός ότι: 
- Ο ενιαίος διαγωνισμός για την διαχείριση των αποβλήτων ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ σε 

εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2012, που επρόκειτο να διενεργηθεί από το 
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Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, ματαιώθηκε. 
- Ο ενιαίος διαγωνισμός για την διαχείριση των αποβλήτων ΕΑΑΜ-ΜΕΑ-ΑΕΑ σε 

εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2013 που θα διενεργηθεί από το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ 
βρίσκεται στο στάδιο συλλογής τεχνικών προδιαγραφών από τα Νοσοκομεία. 

- Ο διαγωνισμός σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2014 που μετά την 
τροποποίηση (σχετ. η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου κατά την 8η/23.3.2016 συνεδρίασή του, (θέμα 47ο), η 
εγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται σε 330.000,00 €, εντάσσεται στον ΚΑΕ 0439 
του προϋπολογισμού αντί του ορθού 0846, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
2/οικ.6800/ΔΠΓΚ/25.1.2017, (ΑΔΑ: 7ΗΣ9Η-ΣΘΧ), απόφαση του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους και δεν δύναται η προκήρυξή του. 

- Ο διαγωνισμός σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2015, του οποίου η εγκεκριμένη 
δαπάνη ανέρχεται σε 170.000,00 €, εντάσσεται στον ΚΑΕ 0439 του 
προϋπολογισμού αντί του ορθού 0846, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
2/οικ.6800/ΔΠΓΚ/25.1.2017, (ΑΔΑ: 7ΗΣ9Η-ΣΘΧ), απόφαση του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους και δεν δύναται η προκήρυξή του. 

- Το Νοσοκομείο, τον Ιούνιο 2017, διενήργησε τη με αριθμό διακήρυξη 
48/2017 διαπραγμάτευση για τη ανάθεση της ίδιας υπηρεσίας για 6 μήνες, 
από την οποία προέκυψε η από 17.6.2017 με την εταιρεία ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. 
για την επεξεργασία, διάθεση και μεταφορά των αποβλήτων ΕΑΑΜ και ΜΕΑ 
και ισχύ έως 16.1.2018 καθώς και η από 30.10.2017 σύμβαση με την εταιρεία 
ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε. για την επεξεργασία, διάθεση και μεταφορά των αποβλήτων 
ΑΕΑ και ισχύ έως 30.4.2018. Τον Δεκέμβριο του 2017, το Νοσοκομείο 
προκήρυξε την με αριθμό διακήρυξης 146/2017 διαπραγμάτευση για τη 
ανάθεση των ίδιων υπηρεσιών για τους επόμενους 6 μήνες. Στη εν λόγω 
διαδικασία κατέθεσε προσφορά μόνο η εταιρεία ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. για την 
επεξεργασία, διάθεση και μεταφορά των αποβλήτων ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και 
υπεγράφη η από 17.1.2018 σύμβαση με ισχύ έως 16.7.2018. Ενώ, για την 
επεξεργασία, διάθεση και μεταφορά των αποβλήτων ΑΕΑ δεν κατατέθηκε 
καμία προσφορά. Για τη κάλυψη της ανάγκης του Νοσοκομείου για 
επεξεργασία, διάθεση και μεταφορά των αποβλήτων ΑΕΑ, διενεργήθηκε ο 
συνοπτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 47/2018, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 14.100,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. για ένα έτος, ο οποίος βρίσκεται σε 
διαδικασία υπογραφής σύμβασης. 

- Για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας του 
Νοσοκομείου κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση του έργου της αποκομιδής, 
διάθεσης και μεταφοράς των νοσοκομειακών αποβλήτων ΕΑΑΜ και ΜΕΑ του 
Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και 
Δερματικών Νόσων και του ΠΙ Οικογενειακού Προγραμματισμού. 

- Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15613/22.3.2018 έγγραφο της Επιτροπής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΔΑΥΜ) με θέμα «Αύξηση της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τη διαχείριση και επεξεργασία των 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) του Νοσοκομείου καθώς και του 
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διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 
Θεσσαλονίκης» και την τιμή για την μεταφορά από τις ισχύουσες συμβάσεις 
του Νοσοκομείου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη εκτιμάται ως εξής: 

 

ΚΙΛΑ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΑΑΜ 236.160 0,46 € 108.633,60 € 0,70 € 165.312,00 € 273.945,60 € 339.692,54 € 

ΕΑΑΜ 1.400 0,46 € 644,00 € 0,70 € 980,00 € 1.624,00 € 2.013,76 € 

ΜΕΑ 3.930 0,68 € 2.672,40 € 1,70 € 6.681,00 € 9.353,40 € 11.598,22 € 

ΜΕΑ 60 0,68 € 40,80 € 1,70 € 102,00 € 142,80 € 177,07 € 

   111.990,80 €  173.075,00 € 285.065,80 € 353.481,59 € 

10. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, αρθ. 27, «Ανοικτή Διαδικασία» παρ. 3, όπου 
ορίζεται ότι «Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη 
από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης 
προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 [ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών 35 ημέρες], οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών που δεν 
είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
της σύμβασης». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθ. 36 «Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία 
ΕΣΗΔΗΣ» σύμφωνα με το οποίο οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων του νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα 
χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

12. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την επεξεργασία των αποβλήτων αποτελεί 
ανελαστική δαπάνη και η άμεση διαχείριση των αποβλήτων κρίνεται απολύτως 
αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ορθή λειτουργία 
του Νοσοκομείου. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 και του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

14. Το από 24.5.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 29088/30.5.2018) έγγραφο 
της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 

15. Το γεγονός ότι η συνέχιση του έργου της αποκομιδής, διάθεσης και μεταφοράς 
των νοσοκομειακών αποβλήτων ΕΑΑΜ και ΜΕΑ του Νοσοκομείου και του 
διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων και του ΠΙ 
Οικογενειακού Προγραμματισμού κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
Δημόσιας Υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο 
θα προβεί στη διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 27, του Ν. 4412/2016 «Ανοιχτή Διαδικασία», για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η τήρηση της ελάχιστης 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών των 35 ημερών καθώς το Νοσοκομείο 
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θα βρεθεί εκτεθειμένο λόγω έλλειψης υπηρεσιών αποκομιδής, διάθεσης και 
μεταφοράς των νοσοκομειακών αποβλήτων ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. Το Νοσοκομείο θα 
κάνει χρήση του αρθ. 27, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 που ορίζει ότι οι Ανα-
θέτουσες Αρχές μπορούν να ορίσουν ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. 

16. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 
Τη διενέργεια Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάνοντας 
χρήση της παρ. 3, του αρθ. 27, του Ν. 4412/2016 και μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ, με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗ-
ΤΩΝ (ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ)» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, (CPV 90524400-0), για ένα (1) 
έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 285.065,80 € χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής 
(χαμηλότερη προσφορά), και με ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης της σύμβασης, σύμφωνα με το αρθ. 27, παρ. 3, 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 
 

4. Χατζηπουλίδης Γεώργιος 
 

5. Τσικόπουλος Γεώργιος 
 

6. Αλατζά Παναγιώτα   
 

7. Κήτα Μαρίνα 
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8. Χατζηβασιλείου Δέσποινα   
 

 

ΑΔΑ: ΩΒΒ4469067-956


		2018-06-08T11:40:13+0300
	Athens




