
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 15ης/16.10.2019 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 47ο:“Επικύρωση των από 24.9.2019, 16.9.2019, 2.9.2019, 2.8.2019 Πρακτι-

κών παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους 
«Κάδων συλλογής αποβλήτων αστικού χαρακτήρα (ΑΣΑ) και επικίνδυνων 
αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ)», προϋπολογι-
ζόμενης δαπάνης 42.150,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 52.266,00 € με Φ.Π.Α. 
24%”. 

 
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 

18η/19.10.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 59ο), ΑΔΑ: 61ΣΩ469067-ΜΗΠ, με την 
οποία αποφασίστηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια του 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους ΚΑΔΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ-
ΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ), προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης 52.266,00 € με το Φ.Π.Α.  

2. Το σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό με αρ.διακ. 39/2019, περίληψη του οποίου 
δημοσιεύτηκε στον Ημερήσιο Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2047/21.5.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 
ΨΓ7Ζ469067-ΥΝΙ), της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», στον ΚΑΕ  
1381. 

4. Την υπ΄ αριθμ. 865/19.7.2019, (ΑΔΑ: 7Μ93469067-ΖΩ3), Πράξη της Διοικήτριας 
του Νοσοκομείου περί ορισμού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 

5. Τις δύο (2) προσφορές που κατατέθηκαν.  
6. Το από 2.8.2019 Πρακτικό παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού, στο 

οποίο αναφέρεται: 
«Παραλάβαμε τους φακέλους των εταιρειών:  
1. FIL-ECO IKE ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2. Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Δεν προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των κατατεθειμένων προσφορών, διότι η 
κα ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και το αναπληρωματικό της μέλος η κα ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ, απουσιάζουν με κανονική άδεια. Για τους παραπάνω λόγους αποφασί-
σαμε να αποσφραγίσουμε σε προσεχή ημερομηνία και λύσαμε τη συνεδρίαση.  
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση». 
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7. Το με αριθμό πρωτ. 41408/29.8.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
γνωστοποιείται στις συμμετέχουσες εταιρείες η ημερομηνία αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του επαναληπτικού 
συνοπτικού διαγωνισμού. 

8. Το με αριθμό 41405/29.8.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
γνωστοποιείται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η ημερομηνία  απο-
σφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού. 

9. Το από 2.9.2019 Πρακτικό αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρεται: 
«Προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών των εταιρειών 
1. FIL-ECO IKE ΕΜΠΟΡΙΟ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2. Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
και μονογράψαμε τους υποφακέλους με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετο-
χής», «τεχνική προσφορά» και «οικονομική προσφορά». Αποσφραγίσαμε τους 
υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών 
και μονογράψαμε κατά φύλλο. 
Αποφασίσαμε να προχωρήσαμε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετο-
χής και των τεχνικών προσφορών των κατατεθειμένων προσφορών σε προσεχή 
ημερομηνία  και λύσαμε τη συνεδρίαση.  
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση». 

10. Το από 16.9.2019 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρεται: 
Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην τεχνική 
αξιολόγηση των προσφορών και διαπιστώσαμε τα εξής: 
α) Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα παρακάτω είδη: 

Κωδικός αριθμός είδους ΕΙΔΟΣ 

Χωρητικό-τητα  

(σε λίτρα) 

Ποσότητα  

(σε τεμάχια) 

Τιμή μονάδος 

 χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογιζόμενη  

δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογιζόμενη  

δαπάνη με ΦΠΑ 

7-1381010004 Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 80-90 30 55,00 1.650 2.046 

7-1381010005 Τροχήλατα συγκράτησης/μεταφοράς σάκων αποβλήτων 

ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 

60-70 20 430 8.600 10.664 

7-1381010008 Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και 

ΕΑΑΜ 

80-90 5 200 1.000 1.240 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.250,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 
13.950,00 € με το Φ.Π.Α.  

β) Ότι τα δικαιολογητικά της εταιρίας Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
Η εταιρία Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, κατέθεσε 
προσφορά για το είδος 7-1381010003, «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ-
ΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ» και πιο συγκεκριμένα προσφέρει ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 60 ΛΙΤΡΩΝ του κατασκευαστικού οίκου KAYLAR PLASTIK 
SAN VE. TIC A.S.  
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Από τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και την εξέταση του δείγματος που 
προσκομίστηκε από την εταιρεία, προκύπτει ότι αυτή είναι σύμφωνη με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και προτείνουμε την αποδοχή της 
προσφορά της εταιρείας Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

γ) Ότι τα δικαιολογητικά της εταιρίας Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι νόμιμα, 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., αφορά το 
είδος:  
- 7-1381010001, «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ 

ΕΑΑΜ 15-20LT» και πιο συγκεκριμένα προσφέρει ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΔΟ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 20LT, του οίκου κατασκευής 
ΒΟΡΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ. Από τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και την εξέταση 
του δείγματος που προσκομίστηκε από την εταιρεία προκύπτει ότι ο κάδος 
δεν διαθέτει «ποδοπετάλ μεταλλικό με πλαστική επένδυση», όπως ζητείται 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό 
προτείνουμε την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας στο μέρος που 
αφορά το είδος 7-1381010001, «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 15-20LT».  

- 7-1381010002, «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ 
ΕΑΑΜ 30-40LT» και πιο συγκεκριμένα προσφέρει ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΔΟ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 40LT, του οίκου κατασκευής 
ΒΟΡΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ. Από τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και την εξέταση 
του δείγματος που προσκομίστηκε από την εταιρεία προκύπτει ότι ο κάδος 
δεν διαθέτει «ποδοπετάλ μεταλλικό με πλαστική επένδυση», όπως ζητείται 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό 
προτείνουμε την απόρριψη της προσφορά της εταιρείας στο μέρος που 
αφορά το είδος 7-1381010002, «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 30-40LT». 

- 7-1381010007, «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ (INOX) ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 30-40» και πιο συγκεκριμένα προσφέρει ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΚΑΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 30LT, του οίκου 
κατασκευής DELTA CLEANING ΚΙΝΑ. Από τον έλεγχο της τεχνικής 
προσφοράς και την εξέταση του δείγματος που προσκομίστηκε από την 
εταιρεία προκύπτει ότι η προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία  Δ. 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού και προτείνουμε την αποδοχή της προσφορά της, στο μέρος 
που αφορά το είδος 7-1381010007, «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 30-40LT». 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε: 
Α) Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟ-

ΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για το είδος 7-1381010003, «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛ-
ΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ» και την αποσφράγιση της οικονομικής 
της προσφοράς. 
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Β) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τα 
είδη:  
- 7-1381010001, «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ 

ΕΑΑΜ 15-20LT»  
- 7-1381010002, «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ (INOX) ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 30-40»  
για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 

Γ) Τη ματαίωση του διαγωνισμού για τα είδη  
Κωδικός αριθμός  

Είδους 

ΕΙΔΟΣ 

Χωρητικό-τητα  

(σε λίτρα) 

Ποσότητα  

(σε τεμάχια) 

Τιμή μονάδος  

χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογιζόμενη  

δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογιζόμενη  

δαπάνη με ΦΠΑ 

7-1381010001 Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 15-20lt 15-20 90 20,00 1.800 2.232 

7-1381010002 Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΜΜ 30-40 30-40 440 35,00 15.400 19.096 

7-1381010004 Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 80-90 30 55,00 1.650 2.046 

7-1381010005 Τροχήλατα συγκράτησης/μεταφοράς σάκων αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 60-70 20 430 8.600 10.664 

7-1381010008 Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 80-90 5 200 1.000 1.240 

και την επανάληψη του με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.450,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 35.278,00 € με 
το Φ.Π.Α. 

Δ) Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., για το 
είδος 7-1381010007, «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ (INOX) ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 30-40» και την αποσφράγιση της οικονομικής της προσφοράς.  

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν Πρα-
κτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία αντίγραφα. 
Το παρόν Πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-
σοκομείου». 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 46119/24.9.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
γνωστοποιήθηκε στις συμμετέχουσες εταιρείες η ημερομηνία αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. 

12. Το με αριθμ. πρωτ. 46129/24.9.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η ημερομηνία απο-
σφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

13. Το από 24.9.2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών, στο οποίο αναφέρεται: 
Αποσφραγίσαμε τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών: 
1. Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2. Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
και τις μονογράψαμε κατά φύλλο 
Κατατέθηκε από μία μόνο προσφορά για κάθε είδος, γεγονός που δεν αποτελεί 
κώλυμα για τη συνέχιση του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης λαμβά-
νοντας υπόψη την παρ. 3, του άρθρου 327, του Ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέ-
ρεται ότι «Οι προσφορές των εταιριών υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μίας 
μόνο προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του δια-
γωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης». 
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- Για το είδος 7-1381010003, «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ», κατέθεσε προσφορά η εταιρεία Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ως εξής: 

Κωδικός αριθμός 

 είδους 

ΕΙΔΟΣ 

Χωρητικό-τητα  

(σε λίτρα) 

Ποσότητα 

 (σε τεμάχια) 

Τιμή μονάδος  

χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενη τιμή  

μονάδος χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική δαπάνη  

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικήδαπάνη 

 με ΦΠΑ 

7-1381010003 Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 60-70 260 45,00 44,80 11.648,00 14.443,52 

Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ. της Ε.Π.Υ. κι αφετέ-
ρου το Νοσοκομείο μας δεν διαθέτει ανάλογα στοιχεία από προηγούμενες 
συμβάσεις. Η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στα 11.648,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και 14.443,52 € με Φ.Π.Α. 24%, και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπά-
νης. 

- Για το είδος 7-1381010007, «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ (INOX) ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 30-40», κατέθεσε προσφορά η εταιρεία Δ. 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., ως εξής:  

Κωδικός αριθμός 

είδους 

ΕΙΔΟΣ 

Χωρητικό-τητα  

(σε λίτρα) 

Ποσότητα  

(σε τεμάχια) 

Τιμή μονάδος  

χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενη τιμή  

μονάδος χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική δαπάνη  

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικήδαπάνη  

με ΦΠΑ 

7-1381010007 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΑ & 

ΕΑΑΜ, 30LT, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ & ΚΑΠΑΚΙ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΔΟ 

30 20 45,00 78,00 1.560,00 1.934,40 

Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ. της Ε.Π.Υ. κι αφετέ-
ρου το Νοσοκομείο μας δεν διαθέτει ανάλογα στοιχεία από προηγούμενες 
συμβάσεις. Η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στα 1.560,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και 1.934,40 € με Φ.Π.Α. 24%, και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπά-
νης. 

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε: 
α) Την προμήθεια του είδους 7-1381010003 «Πλαστικοί κάδοι συλλογής 

αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 60-70LT», από την εταιρεία Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, με συνολική δαπάνη 11.648,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και 14.443,52 € με Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

β) Την προμήθεια του είδους 7-1381010007 «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ (INOX) 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΑ & ΕΑΑΜ», από την εταιρεία Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & 
ΣΙΑ Ο.Ε., με συνολική δαπάνη 1.560,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 1.934,40 € με 
Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

γ) Να κληθούν οι εταιρείες Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
και Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 
6). 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται για έγκριση 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
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15. Το από 11.10.2019 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 50468/15.10.2019) έγγραφο 
της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας. 

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 
 

α. Την επικύρωση των από 24.9.2019, 16.9.2019, 2.9.2019, 2.8.2019 Πρακτικών 
παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του επαναληπτικού 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Κάδων συλλογής 
αποβλήτων αστικού χαρακτήρα (ΑΣΑ) και επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς 
μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.150,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και 52.266,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

β. Τη ματαίωση του διαγωνισμού για τα είδη  
Κωδικός αριθμός 

 είδους 

ΕΙΔΟΣ 

Χωρητικό-τητα  

(σε λίτρα) 

Ποσότητα  

(σε τεμάχια) 

Τιμή μονάδος  

χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογιζόμενη  

δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογιζόμενη  

δαπάνη με ΦΠΑ 

7-1381010001 Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 15-20lt 15-20 90 20,00 1.800 2.232 

7-1381010002 Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΜΜ 30-40 30-40 440 35,00 15.400 19.096 

7-1381010004 Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 80-90 30 55,00 1.650 2.046 

7-1381010005 Τροχήλατα συγκράτησης/μεταφοράς σάκων αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 60-70 20 430 8.600 10.664 

7-1381010008 Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 80-90 5 200 1.000 1.240 

και την επανάληψη του με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.450,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 35.278,00 € με το 
Φ.Π.Α. 

γ. Την προμήθεια των ειδών: 
- 7-1381010003 «Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ 60-

70LT», από την εταιρεία Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 
με συνολική δαπάνη 11.648,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 14.443,52 € με Φ.Π.Α. 
24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

- 7-1381010007 «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΚΑΔΟΣ (INOX) ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΑ 
& ΕΑΑΜ», από την εταιρεία Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., με συνολική δαπάνη 
1.560,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 1.934,40 € με Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν 
υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 

δ. Να κληθούν οι εταιρείες Fil-eco IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και 
Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., να καταθέσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 6) και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 103, του Ν. 4412/2016. 

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

 
1. Μάκος Χρήστος 

 
2. Χατζηπουλίδης Γεώργιος 

 
3. Τσικόπουλος Γεώργιος 

 
4. Τζελέπης Χρήστος  

 
5. Κήτα Μαρίνα 

 
6. Χατζηβασιλείου Δέσποινα  

 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΑΚΡ469067-ΑΨΧ


		2019-10-21T11:38:54+0300
	Athens




