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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

       Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας κ. Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος, 
ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π. οικ.1730/13-01-2020 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 16/14-01-2020 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 
αφού έλαβε υπόψη:
                                                                                                
1. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων 
υγείας των Πε. Σ.Υ.  και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» άρθρο 83 Διαγωνισμός – Εξαιρέσεις.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005), «Εθνικό Σύστημα Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και  ισχύουν σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007/ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007 «Προμήθειες φορέων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ38/17-2-2014 τ. Α΄)  «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 
Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»
7.  Τις διατάξεις του Ν. 4472/19-5-2017(ΦΕΚ 74/Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες συστάθηκε η Εθνική Κεντρική Αρχή 
Προμηθειών Υγείας.(ΕΚΑΠΥ)
8. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011), «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων 



Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και την 
υπ’αριθμ. πρωτ.Π1/2380/18-12-2012(ΦΕΚ 3400/20-12-2012/τ.Β΄) Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
10. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α), « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194Α) « Περί αναλήψεων υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες». 
13. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 17575/10-08-2022 πρωτογενές αίτημα του τμήματος 
Επιστασίας  για  διενέργεια Διαγωνισμού για την «Υπηρεσία αποκομιδής 
ανακυκλώσιμων υλικών- χάρτου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Καβάλας» 
(CPV:90511400-6), συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 9.600,00€ χωρίς ΦΠΑ 
24% και 11.904,00€ με ΦΠΑ 24%  και για  τα δύο (2) έτη.
14. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 910/12-08-2022 Απόφαση Διοικητή έγκρισης σκοπιμότητας- 
διενέργειας Διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 2 παρ. 31 και 118  του Ν.4412/20162016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 50 παρ. 1 του 4872/2021), για την  «Υπηρεσία αποκομιδής 
ανακυκλώσιμων υλικών- χάρτου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Καβάλας» (CPV: 
90511400-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
αποκλειστικά βάσει  της προσφερόμενης τιμής, συνολικής προϋπολογιστικής 
δαπάνης  9.600,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και 11.904,00€ με ΦΠΑ 24%, και για τα δύο (2) 
έτη, σε εφαρμογή του προγραμματισμού 2022. 
15. Την  υπ` αριθ. πρωτ. 18703/30-08-2022 κατάθεση των τεχνικών προδιαγραφών  
της επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
16. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 971/01-09-2022 Απόφαση Διοικητή έγκρισης των τεχνικών 
προδιαγραφών.
17. Την υπ΄ αριθ. πρωτ.19022/02-09-2022 Πρόσκληση για την εν λόγω υπηρεσία.
18. Το υπ` αριθ. πρωτ. 19622/09-09-2022  έγγραφο της εταιρείας ACTION 
RECYCLING Ι.Κ.Ε.
19. Το υπ΄ αριθ. πρωτ.19639/09-09-2022 διαβιβαστικό προς την επιτροπή 
σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών
20. Την  υπ` αριθ. πρωτ. 18703/09-09-2022 ορθή επανάληψη κατάθεση τεχνικών 
προδιαγραφών της επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
21. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1455/26-08-2022  απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Φορέα  
(ΑΔΑ: 96ΡΥ4690ΒΓ-6ΧΝ)(ΚΑΕ:0419)

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118  του Ν.4412/20162016 (όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 παρ. 1 του 4872/2021), με την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. 19022/02-09-2022 Πρόσκληση για την «Υπηρεσία αποκομιδής 
ανακυκλώσιμων υλικών- χάρτου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Καβάλας» (CPV: 



90511400-6), λόγω της αλλαγής των ουσιωδών όρων των τεχνικών 
προδιαγραφών, βάσει του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                           ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                              
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