
Παραδείγματα ΠΔΣ από φορείς Υγείας 

στην ιστοσελίδα της ΕΕ  

για τις ΠΔΣ 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/

case_group_en.htm



Συλλογή, μεταφορά και διάθεση 

επικίνδυνων και μη επικίνδυνων 

νοσοκομειακών αποβλήτων

Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία)

Τεύχος 57, Δεκέμβριος 2015

https://ec.europa.eu/environment/gpp/

pdf/news_alert/Issue57_Case_Study114_

Emilia_Romagna.pdf



Συλλογή, μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων και 

μη επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων

Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία), 2013

Η κεντρική αρχή προμηθειών της περιοχής (Intercent-ER) 

αναγνώρισε την ανάγκη των κύριων περιφερειακών ιδρυμάτων 

υγείας να αναθέσουν σύμβαση για τη διαχείριση των 

νοσοκομειακών αποβλήτων. Λόγω της οικονομικής αξίας και του 

επιπέδου πολυπλοκότητας αυτής της υπηρεσίας, η Intercent-ER –

σε συνεργασία με ορισμένους από τους φορείς υγείας της 

περιοχής – αποφάσισαν να θεσπίσουν μια κοινή προμήθεια, 

προκειμένου να αξιοποιήσουν την οικονομική εξοικονόμηση και 

να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των νοσοκομειακών 

απορριμμάτων στην περιοχή. Δημοσιεύτηκε ανοιχτός 

διαγωνισμός τον Δεκέμβριο του 2013. Ο διαγωνισμός χωρίστηκε 

σε δύο γεωγραφικές παρτίδες. Οι δύο παρτίδες είχαν εκτιμώμενη 

αξία 54 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.



Συλλογή, μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων και 

μη επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων

Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία), 2013

Αντικείμενο της σύμβασης: Η παροχή ασφαλούς συλλογής, 

μεταφοράς και διάθεσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων 

νοσοκομειακών αποβλήτων για όλα τα νοσοκομεία και ιδρύματα 

που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας στην περιοχή Emilia-

Romagna.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά (το 50% για την ποιότητα και το υπόλοιπο 50% για την 

τιμή).



Συλλογή, μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων και 

μη επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων

Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία), 2013

Κριτήρια επιλογής – πράσινα κριτήρια: 

 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά EMAS.

 Διαχωρισμός των αποβλήτων ανάλογα με τις χημικές και φυσικές 

ιδιότητες και, εάν προσδιορίζεται ως επικίνδυνο, να απορριφθεί 

και/ή να ανακτηθεί ανάλογα με την περίπτωση. 

 Παρoχή κατάλληλων δοχείων και ετικετών για τη διάθεση των 

επιβλαβών αποβλήτων.

 Μεταφορά των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που έχουν άδεια 

διάθεσης ή/και ανάκτησης των σχετικών αποβλήτων σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

 Εγγύηση της ιχνηλασιμότητας κάθε μεμονωμένου φορτίου και 

κάθε μεμονωμένου εμπορευματοκιβωτίου στον τελικό προορισμό 

των επικίνδυνων αποβλήτων.

 Σχέδιο διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων.

 Χρήση οχημάτων με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο (δηλαδή 

υβριδικά οχήματα υγραερίου, ηλεκτρικά οχήματα κ.λπ.) κατά την 

παροχή της υπηρεσίας.



Βιώσιμο νοσοκομείο στη Βιέννη (Αυστρία)

Τεύχος 6, 2008
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/casestudy6.pdf

Τοποθεσία: Προστασία/αποκατάσταση περιοχών παρθένας φύσης. 

Οικοδομικές κατασκευές ως μέρος του τοπίου. Χρήση πόσιμου νερού 

και νερού της βροχής. Καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Εσωτερικό: Θερμική άνεση. Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων. 

ευελιξία χρήσης· προσιτότητα. Έλεγχος χρήστη (αερισμός, σκίαση, 

φωτισμός)

Ενέργεια: Ελαχιστοποίηση της συνολικής ενεργειακής ζήτησης. 

διευκόλυνση της διαχείρισης ενέργειας (μετρητές). Οικολογική 

ενέργεια (περιοχή θέρμανσης και ψύξης, φωτοβολταϊκές και 

ανανεώσιμες πηγές)

Κατασκευή: Προστασία του περιβάλλοντος επί τόπου. Μείωση των 

απορριμμάτων, της σκόνης, του θορύβου και των κραδασμών. 

Συμμόρφωση με το πρότυπο ÖkoKauf Wien, χρησιμοποιώντας υλικά 

που καθαρίζονται και συντηρούνται εύκολα.



Προμήθεια πράσινων ασθενοφόρων 

στη Στοκχόλμη

Τεύχος 15, 2009

https://ec.europa.eu/environment/gpp/

pdf/news_alert/Issue15_Case_Study34_S

tockholm_ambulance.pdf



Ένα αυτοσυντηρούμενο νοσοκομείο με 

επαρκή ενέργεια

Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της 

Γαλικίας, Santiago de Compostela

(Ισπανία)

Τεύχος 57, Δεκέμβριος 2015

https://ec.europa.eu/environment/gpp/

pdf/news_alert/Issue57_Case_Study116_

Galicia.pdf



Προμήθεια βιώσιμων ενδυμάτων για 

επαγγελματίες υγείας

Δήμος Odense (Δανία)

Τεύχος 87, Απρίλιος 2019

https://ec.europa.eu/environment/gpp/

pdf/news_alert/Issue_87_Case_Study_16

7_Odense.pdf



Προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων 

αντιμετωπίζοντας κοινωνικά ζητήματα 

κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού

Πόλεις Stavanger, Sandnes, Sola και 

Randaberg (Νορβηγία)

Τεύχος 111, Μάρτιος 2022

https://ec.europa.eu/environment/gpp/

pdf/news_alert/Issue111_NewsAlert_Cas

eStudyStavanger.pdf



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας.

Αναστασία Ζαχαροπούλου

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Τηλ. 213 1514 293

azacharopoulou@mindev.gov.gr


