
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
      ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 

                                                                                              Πειραιάς  20-12-2016
                                                                                                Αρ.Πρωτ.  61390

Α Π Ο Φ Α Σ Η

          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  (Α΄147).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 με τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι 
λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. 
αποτελούν δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 
Π.Ε.Δ.Υ. 

3. To N.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Το πρόγραμμα προμηθειών ΠΠΥΦΥ 2015, ΚΥΑ 4658 ΦΕΚ 2937Β/15-9-2016 με το οποίο 
εγκρίθηκε η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την Αποκομιδή, μεταφορά και 
διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων προϋπολογισμού  375.150,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

5. Το με αριθμ.πρωτ.48920/10-10-2017 έγγραφό της ΔΟΟΥ προς την Τεχνική Υπηρεσία 
για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση 
των Νοσοκομειακών αποβλήτων των (Μ.Υ., Κ.Υ.,Π.Ι. & Π.Π.Ι. του Πειραιά και των 
νησιών του Αιγαίου), αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.

6. Το με αριθμ.πρωτ. ΕΤΥ/59785 - 11/12/2017 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών διαγωνιστικής διαδικασίας για την διαχείριση των ιατρικών 
αποβλήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

1. Τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τη 
Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων όπως αυτές καταρτίστηκαν από την αρμόδια 
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την 
ιστοσελίδα www.2dype.gr  

3. Οι παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών θα κοινοποιηθούν στην επιτροπή 
σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών για τις  δικές της ενέργειες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 
12/01/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
teza@2dype.gr 

5. Η 2η ΥΠΕ δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. 
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6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Διεθνής  
Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 375.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

                                                      Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                   ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
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