
                          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                 Σίνδος, 11/05/2017  
 Διεύθυνση Οικονομικών                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 492            
Υπηρεσιών                                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14712 
Τμήμα Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου και Προμηθειών 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR122 
 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 
                      57400 Σίνδος. 
Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης 
Τηλ.: 2313-300-548 
Fax:  2310-586-849 
E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr  

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της 
υπηρεσίας «Μίσθωση Κοινόχρηστου Εξοπλισμού Ατομικής 
Υγιεινής Διαφόρων Τύπων και Παροχή Υπηρεσίας με κινητό 
εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας 
υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου 
Δέλτα», προϋπολογισμού 23.212,80 Ευρώ, με απευθείας 
ανάθεση 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε 

με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με 

την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας «Μίσθωση Κοινόχρηστου Εξοπλισμού 

Ατομικής Υγιεινής Διαφόρων Τύπων και Παροχή Υπηρεσίας με κινητό 

εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη 

βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα». 

6) Την υπ’ αριθμ. 91/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 

δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 23.212,80 Ευρώ στον Κ.Α. 

02.15.6235.001. 

7) Την υπ’ αριθμ.: 621/12314/12-04-2014 (ΑΔΑ: 7ΑΣΝΩ9Ι-ΗΙΔ) Α.Α.Υ..  

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας «Μίσθωση Κοινόχρηστου 

Εξοπλισμού Ατομικής Υγιεινής Διαφόρων Τύπων και Παροχή Υπηρεσίας με κινητό 

εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση 

της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 18.720,00 ευρώ, 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 23.212,80 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας «Μίσθωση 

Κοινόχρηστου Εξοπλισμού Ατομικής Υγιεινής Διαφόρων Τύπων και Παροχή Υπηρεσίας 

με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη 

βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα». 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Σίνδος,  15-03-2017                              

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 7756 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,       

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 6Α    

        Σίνδος – 57400 

Πληροφορίες: Λ. Τσακαλάκη 

Τηλ.       :  2313 305 920 

Φαξ       :  2313 305 917 

Email        :  l.tsakalaki@dimosdelta.gr 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Μίσθωση Κοινόχρηστου Εξοπλισμού Ατομικής Υγιεινής Διαφόρων 
Τύπων και Παροχή Υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του 
Δήμου Δέλτα. 

 

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  : 23.212,80 € 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 02.15.6235.001 «Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσού        23.212,80 € 

• ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Απευθείας Ανάθεση 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ   ΚΑΙ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙSO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EΛΟΤ 1801: 2008/OHSAS  

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

4. ΑΔΕΙΑ  ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

 

 

 

mailto:l.tsakalaki@dimosdelta.gr


ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Α.  ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

 Η  προστασία της Δημόσιας Υγείας, της Ευζωίας και του πολιτισμού είναι 
στενά συνδεδεμένη, πέραν των άλλων, με την δυνατότητα που παρέχεται στους δημότες και 
επισκέπτες της πόλης να έχουν πρόσβαση σε χώρους δημοσίων  τουαλετών. 

 Ειδικότερα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουαλέτας (Π.Ο.Τ.),  ο 
οποίος  καθιέρωσε από το 2001 την 19η Νοεμβρίου ως Διεθνή ημέρα εορτής της Δημόσιας 
Τουαλέτας και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και  από το 2010 αναγνώρισε το 
δικαίωμα πρόσβασης των ανθρώπων στην τουαλέτα ως ισότιμο δικαίωμα με τα υπόλοιπα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

• Ο μέσος άνθρωπος επισκέπτεται  την τουαλέτα 6-8 φορές την ημέρα, 2.500 φορές 
τον χρόνο. Περνά περίπου 3 χρόνια της ζωής στην τουαλέτα! 

•  Η αποφυγή διούρησης εξαιτίας έλλειψης τουαλετών  ή  βρώμικων τουαλετών  
μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στο ήπαρ και την κύστη. 

• Για να αποφύγει κάποιος την διούρηση  σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν πίνει υγρά 
με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από αφυδάτωση. 

• Κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται ως επένδυση για τουαλέτες παράγει 8 ευρώ από 
μειώσεις κόστους περίθαλψης, απώλειας χρόνου και παραγωγικότητας.  

    Σύμφωνα επίσης με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ16194/Φεβρ.2012 η χρησιμοποίηση κινητών 
χημικών τουαλετών είναι επιβεβλημένη για λόγους δημόσιας υγείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 
χώρους συνάθροισης κοινού όπου για διάφορους λόγους είναι αδύνατη η κατασκευή ή 
συντήρηση σταθερών τουαλετών. 

    Ειδικότερα στο Δήμο Δέλτα  θα πρέπει να τοποθετηθούν τουαλέτες  για την εξυπηρέτηση των  
δημοτών στις κεντρικές πλατείες των δημοτικών κοινοτήτων, όπως επίσης και να ληφθεί 
αντίστοιχη μέριμνα για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του 
Δήμου. 

   Η  προμήθεια  κρίνεται  αναγκαία  τόσο για την βελτίωση της ζωής των δημοτών και την 
προστασία της  Δημόσιας Υγείας, όσο και για την βελτίωση των εν γένει πολιτιστικών και 
τουριστικών υποδομών του Δήμου Δέλτα. 

 

Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΚΑΙ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

Η παρούσα Μελέτη βασίστηκε στις παρακάτω  διατάξεις : 

1.ΠΔ 16/1996/(ΦΕΚ 10/Α/18.01.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους                                               
χώρους  εργασίας   σε συμμόρφωση με την Οδηγία  89/654  ΕΟΚ . 

2.Υ1γ/Γ.Π./143183  27.12.2010  Στεγασμένοι  και υπαίθριοι χώροι  εκδηλώσεων . 



3.Υ.Α.  Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/2012  (ΦΕΚ  2718τ.Β/28.12.2012) Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων ποτών και άλλες διατάξεις . 

4.Υ1γ./ΓΠ/οικ.4476/14.1.2013 Παροχή  οδηγιών για την εφαρμογή της Υ.Α.  Υ1γ/ΓΠ/οικ.  
96967/2012 . 

5.Υ1γ/ΓΠ/οικ.71459/30.7.2013 Επιχειρήσεις παρασκευής η και προσφοράς ποτών σε   κινητούς  
η προσωρινούς χώρους . 

6. Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ  16194/Φεβρ.2012  Κινητές τουαλέτες χωρίς αποχέτευση – 

Απαιτήσεις για υπηρεσίες και προϊόντα σχετικά με την εγκατάσταση  καμπίνων  και προϊόντων 
υγιεινής . 

 

     Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΤΥΠΟΥ  ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  

Οι ελάχιστες διαστάσεις των τουαλετών που προβλέφθηκαν στην τεχνική μελέτη ,   
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες εγκεκριμένες από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16194 που  είναι 
αποδεκτό  και καλύπτει όλο το φάσμα  ευρωπαϊκών  και αμερικανικών κατασκευαστικών  οίκων 
. 

-Κλειστού τύπου δεξαμενή με κάλυμμα προστασίας από οπτική επαφή και καζανάκι καθαρού 
νερού  η ανακύκλωσης  με μηχανική  ποδοκίνητη  η  χειροκίνητη αντλία . 

   

           Δ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

Η υπηρεσία καθαρισμού είναι συνυφασμένη με τον αριθμό των ατόμων που 
εξυπηρετούνται   και  τον αριθμό των διαθέσιμων τουαλετών . Οι τουαλέτες που θα 
τοποθετηθούν στα πάρκα και πλατείες , θα καθαρίζονται  δυο φορές την εβδομάδα . Οι 
τουαλέτες  κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του Δήμου θα καθαρίζονται  πριν την κάθε 
εκδήλωση  . 

 

   Ε. ΜΕΘΟΔΟΣ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1. Εκκένωση της δεξαμενής αποβλήτων και μεταφορά τους στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων 
. 

2. Εφοδιασμός της δεξαμενής  με  καθαρό νερό  και πλήρωση  με Οικολογικά χημικά για την 
βιοδιάσπαση των λυμάτων και την αποφυγή οσμών. 

3. Γενικό καθαρισμό μέσα στην καμπίνα με νερό υπό πίεση. 

4. Γενικό καθαρισμό με νερό υπό πίεση όλων των εξωτερικών επιφανειών . 

5. Αναπλήρωση χαρτιού υγείας . 

6. Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών . 

 

 



ΣΤ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Επειδή πρόκειται για υπηρεσία που έχει να κάνει τόσο με την Δημόσια Υγεία , 
όσο και με την πολιτισμένη εικόνα της πόλης , οι υποψήφιος  ανάδοχος  θα πρέπει να 
πληροί αυστηρά κριτήρια ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών , επάρκειας  εξοπλισμού , 
εμπειρίας και δυνατότητας  άμεσης  επέμβασης  σε έκτακτες περιπτώσεις . Δεν 
επιτρέπεται η  ανάθεση οιασδήποτε  εργασίας σε υπεργολάβους . Ο Εργολάβος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος  για την  υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του , την 
επίβλεψη των εργασιών , καθώς και για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους 
εργαζόμενους του . Οι εργασίες του Εργολάβου θα πραγματοποιούνται κατά τέτοιο 
τρόπο , ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων του , 
των εργαζομένων του Δήμου και τρίτων . 

                                                            

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Συγκεκριμένα τα σημεία του Δήμου μας στα οποία ενδεικτικά θα τοποθετηθούν οι χημικές 
τουαλέτες ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα είναι : 

1. Πλατεία Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου 

2. Πλατεία Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου 

3. Πλατεία Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών 

4. Πλατεία Δημαρχείου στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας 

5. Κεντρική Πλατεία Χαλάστρας στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας 

6. Κεντρική Πλατεία Ανατολικού στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού 

7. Κεντρική Πλατεία Κυμίνων στη Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων 

8. Κεντρική Πλατεία Ν. Μαλγάρων στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαλγάρων 

9. Κεντρική Πλατεία Βραχιάς στη Τοπική Κοινότητα Βραχιάς. 

Α. Σε προκαθορισμένα  από την αρμόδια υπηρεσία Δήμο  Δέλτα  σημεία κατά την διάρκεια των 
ετήσιων επαναλαμβανόμενων ή μη εκδηλώσεων οι οποίες διοργανώνονται από τον Δήμο Δέλτα 
, όπως: 

1. Γιορτή Τζαμάλας και Λαζαρίτικα στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας 

2. Ιώνια , στις Δημοτικές Κοινότητες Διαβατών και Ν. Μαγνησίας 

3. Καλοχωρίτικα , στη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου 

4. Σίνδια, στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου 

5. Ετήσια Γιορτή Ρυζιού, στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαλγάρων 

 

 



Οι παραπάνω τοποθετήσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν παραγγελίας του Δήμου σε 
σημεία και για την χρονική διάρκεια που θα υποδεικνύονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο του 
Δήμου και θα απομακρύνονται με το πέρας των εκδηλώσεων κατόπιν σχετικής εντολής του 
ιδίου.  

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Προς Μίσθωση 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΧΗΜΙΚΕΣ   ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
 
ΜΕΓΙΣΤΕΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΠΛΑΤΟΣ     Χ   ΜΗΚΟΣ       Χ    ΥΨΟΣ 
 
 1,05μ.         Χ       1,05μ.      Χ    2,20μ. 
 
 
 1,3Ομ          Χ       1,30μ.      Χ    2,40μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΜΕ 
ΝΙΠΤΗΡΑ   . ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ            
     ( ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) 

ΥΛΙΚΟ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ  ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

  
 ΚΑΜΠΙΝΑ  ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ, ΕΠΑΡΚΩΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΔΗ ΟΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ 
ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 

 ΠΟΡΤΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

 ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤ’ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 90 ΜΟΙΡΕΣ ΜΕ 
ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΑ 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΕΞΩ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΚΑΤΕΙΛΕΙΜΕΝΗ. 

 ΛΕΚΑΝΗ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ  ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ 
ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΤΟ 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 
ΠΟΔΟΑΝΤΛΙΑ. 

 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΕΝΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΣΜΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

 ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 -ΒΑΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ  ΥΓΕΙΑΣ 
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ 
- ΝΙΠΤΗΡΑΣ  ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΛΙΤΡΩΝ 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΦΙΧ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 
 

Κατά τον καθαρισμό θα καθαρίζεται και απολυμαίνετε η δεξαμενή  αποβλήτων και όλος ο 
χώρος της τουαλέτας με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια απομάκρυνση όλων των 
ρύπων από την λεκάνη , την δεξαμενή αποβλήτων και γενικότερα από όλο το χώρο της 
καμπίνας. 

Η μεταφορά των τουαλετών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα , τα όποια θα πληρούν τις 
προδιαγραφές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την μεταφορά . Τα 
μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για άμεση επέμβαση . 

Ζημίες που τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες από συνήθη χρήση θα πρέπει να 
αποκαθίστανται άμεσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε στη διάθεση του Δήμου τον 
απαιτούμενο από την μελέτη αριθμό τουαλετών . 



Η διαχείριση των συλλεγόμενων αποβλήτων  ( λύματα ) θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά 
ορθό τρόπο , σύμφωνα με την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία . 

        Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα . Η συγκέντρωση των λυμάτων 
θα πρέπει να γίνεται στην δεξαμενή όπου θα έχει τοποθετηθεί το χημικό υγρό, το οποίον θα 
είναι υποχρεωτικά βιοδιασπώμενο, δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη . Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στην τεχνική προσφορά τους  υπεύθυνη δήλωση για το είδος και την εμπορική 
ονομασία του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν και να προσκομίσουν το Δελτίο στοιχείων 
ασφαλείας προϊόντων που το συνοδεύει απ’οπου θα προκύπτουν οι απαιτούμενες προδιαγραφές 
του . 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

WC 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ/ 

ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΟΣΟ 

1 Χημική 
Τουαλέτα 
(Κλασικού τύπου 
ή Α.Μ.Ε.Α) 

13 12 Μήνες - 120€ 18.720,00€ 

     Καθαρό Ποσό 18.720,00€ 

     ΦΠΑ 24%   4.492,80 

     Συνολική Αξία        
23.212,80  

  

 Το ανωτέρω κόστος και ποσότητες είναι ενδεικτικό και δεν είναι απαραίτητο να 
απορροφηθεί το σύνολο της ανωτέρω προμήθεια. Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει ,αν παραστεί ανάγκη, περισσότερες ποσότητες από τις μια η την άλλη 
κατηγορία με αντίστοιχη μείωση της άλλης . Το ανωτέρω μηνιαίο κόστος περιλαμβάνει 
μίσθωση χημικής τουαλέτας κλασικής ή Α.Μ.Ε.Α με τουλάχιστον 2 συντηρήσεις/καθαρισμούς 
την εβδομάδα καθώς και  το κόστος μεταφοράς  και τοποθέτησης στα σημεία που θα ορίσει 
υπηρεσία μας ,όπως και  την απομάκρυνση τους κατόπιν εντολής του αρμόδιου προϊσταμένου. 

       Το συνολικό κόστος της ανωτέρω εργασίας  ανέρχεται στο ποσό των  23.212,80€ 
συμπεριλαμβανομένου του 24% ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α 02.15.6235.001 «Μισθώματα 
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού. 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος                                                       Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

 

ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  
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