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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί των 

όρων της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για την «παροχή υπηρεσιών 
αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων»

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Β) Τα έγγραφα και τις Αποφάσεις:

1. το υπ. αριθ.10ο Θέμα 4ο/23-4-2021(αριθ. Πρωτ.9583/27-4-2021) Πρακτικό 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. με το οποίο εγκρίθηκε ο προγραμματισμός διαχειριστικού 
έτους 2021

2. το υπ. αριθ. πρωτ.26673/26-11-2021 πρωτογενές αίτημα - τεχνικές προδιαγραφές  
για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV 
90524100-7)

3. το υπ. αριθ. 36 Θέμα 18ο Ε.Η.Δ/19-11-2021 (αριθ. Πρωτ.26732/7-12-2021) 
Πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καβάλας, με το οποίο εγκρίθηκε ο εν 
λόγω διαγωνισμός, εγκρίθηκαν οι επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και 
ορίσθηκε επιτροπή αξιολόγησης του

4. το υπ’ αριθ. πρωτ. 26673/16-12-2021 ορθή επανάληψη τεχνικών προδιαγραφών 
για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 

5. την υπ. αριθ. 52205/9-12-2021 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για τα επόμενα οικονομικά έτη 
του ΜΠΔΣ ”(ΑΔΑ: ΩΖ2ΓΟΡ1Ο-7ΙΠ)

6. την υπ. αριθ. πρωτ. 1828/27-12-2021 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για 
το οικονομικό έτος 2021 και 2022 (ΑΔΑ: 6ΑΤΟ4690ΒΓ-9ΧΥ)

7. το υπ. αριθ.40ο Θέμα 3 /31-12-2021 (αριθ. Πρωτ.29268/10-1-2022) Πρακτικό 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καβάλας, με το οποίο εγκρίθηκε η ανάρτηση των 
τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού «παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 
νοσοκομειακών αποβλήτων» στον δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) για δημόσια διαβούλευση



καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν σε ανοιχτή, μη 
δεσμευτική διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει σήμερα, για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί των όρων της 
Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκαν στα πλαίσια Ανοιχτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, «για την παροχή 
υπηρεσιών αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV 90524100-7)». Η διαδικασία 
διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr , για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη 
της ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
Καβάλας, στη διεύθυνση (URL): https://kavalahospital.gr/Supplies/promitheies/Τρεχων-
ετος aspx στην διαδρομή: Αρχική ► Προμήθειες ► Τρέχων έτος ► Οικονομικό Έτος 2021
Επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου pdf το τεύχος της Διακήρυξης με ενσωματωμένες τις 
τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται σε διαβούλευση. Επισημαίνεται πως ο σχολιασμός των 
οικονομικών φορέων είναι άμεσος και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον παρακάτω 
σύνδεσμο. 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0
cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=17478129678319611#%2Fo
racle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%
2FPage215.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-
state%3D100ntsrwut_4 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή 
συγκεντρώνει, καταχωρίζει στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που 
υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4412/2021, 
όπως ισχύει σήμερα. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ
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