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«Συλλογή και Μεταφορά Στερεών 
Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας 

(Δημοτικού Ιατρείου)» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.379,62€ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15Υ/ 2021 

Κ.Α.: 15.6277.0007 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Σχετ:  

- ΚΥΑ 146163/2012 – ΦΕΚ 1537Β/08-05-2012. 
- Μερική Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Γαλατσίου 

(ΦΕΚΒ 2449/13-11-2015) 
 

Με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου στην Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Γαλατσίου λειτουργεί το Γραφείο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Κοινωνικά Ιατρεία, το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους του Δήμου. 
 
Βάσει της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών 
Αποβλήτων (συλλογή και μεταφορά αυτών) πρέπει να ανατίθεται σε εταιρεία, η οποία 
πρέπει να προμηθεύει συσκευασμένα hospitalbox για την τοποθέτηση των επικίνδυνων 
υλικών, που θα προκύπτουν από την λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων του Δήμου μας 
και από τις δράσεις πρόληψης του Τμήματος Υγείας (πχ. ημερίδα για μέτρηση σακχάρου, 
χοληστερόλης κλπ). 

 
Η εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να έχει άδεια 
Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης 
αποβλήτων.  

 
Τα επικίνδυνα απόβλητα θα τοποθετούνται σε υλικά συσκευασίας (hospitalboxes) και θα 
μεταφέρονται με ευθύνη της εταιρείας. Η εταιρεία θα παρέχει δωρεάν τα υλικά 
συσκευασίας (hospitalboxes) και πλαστικούς σάκους για τη μεταφοράς τους. Η εταιρία 
οφείλει να αποστέλλει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, πιστοποιητικό 
αποτέφρωσης των αποβλήτων που παρέλαβε. Η μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων 
θα γίνεται με ειδικό όχημα που θα διαθέτει τις ειδικές προδιαγραφές και άδειες της 
κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν συνεννόησης.   
 
Ειδικότερα το κόστος θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ποσότητες: 
 

  CPV Περιγραφή Ποσότητ
α 

Τιμή Κόστος 

1 90524000-6 Κατ’ αποκοπή χρέωση ανά δρομολόγιο 
10 

          
50,00 €          500,00 €  

2 90524000-6 Διαχείριση αποβλήτων ανά kg 
350 

             
1,70 €  595,00 € 

3 90524000-6 Προμήθεια Χαρτοκιβωτίων 60lt 
(Hospital boxes) 10 

             
1,40 €               14,00€  



4 90524000-6 Προμήθεια Κυτίων Αιχμηρών 
αντικειμένων 5.4lt  4 

             
0,90 €               3,60 €  

Ποσό χωρίς ΦΠΑ         1.112,60 €  

ΦΠΑ 24%         267,02 €  

Σύνολο    1.379,62€  

 
 
Η παραλαβή των αποβλήτων θα γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία κατόπιν 
ειδοποίησης του αναδόχου, όποτε συγκεντρωθεί ένα τουλάχιστον hospitalbox, και για 
διάρκεια 3 ετών, ή την συμπλήρωση του οικονομικού αντικειμένου. Οι ποσότητες των 
ειδών είναι ενδεικτικές και δύναται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας μέχρι το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
Το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.379,62€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών θα είναι τριετής από την υπογραφή της σύμβασης 
ή έως τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου. 
 
Για την υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί ο κωδικός 15-6277.0007 του προϋπολογισμού ως 
εξής ανά έτος:   
 
2021: 179,62€ 
2022: 400,00€ 
2023: 400,00€ 
2024: 400,00€ 
 
 

ΓΑΛΑΤΣΙ  07/10/2021 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

ΜΑΥΡΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 
 


		2021-10-08T13:42:44+0300
	MAVRA CHATZIDIMITRIOU


		2021-10-08T13:53:17+0300
	MARIA GKOGKOU




