
 
 
       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

  

  

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
    ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ.Δ/νση       :  Ν.Πλαστήρα 13 Σίνδος  

Πληροφορίες :   Κωστοπούλου Κ.   

Σίνδος,    26/10/2018      

Αρ. Πρωτ.:  23268 

Αρ. Αποφασης:     1418  

Τηλ                   :    2310 797 411 (101)                 

Ε-mail              :     k.kostopoulou@dimosdelta.gr           

 

 
ΘΕΜΑ :    Έγκριση διενέργειας και εγγράφων της σύμβασης «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 (2018-2019)» , προϋπολογισμού 9.977,04 €  , με απευθείας 

ανάθεση 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

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 του Ν. 4555/2018.  

4) 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.  

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007.  

6) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης σύμβασης  

7) Τα από 17-10-2018 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού   

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της σύμβασης   «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 

(2018-2019) », προϋπολογισμού    8.046,00           ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι  9.977,04 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 τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική έκθεση – Τεχνική Περιγραφή - Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός – Γενικοί-Ειδικοί όροι ) για την «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 

(2018-2019) », τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.  

 
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σίνδος 17-10-2018  
ΝΟΜΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 6 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ        
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας 
∆ηµόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού 

Ταχ. ∆/νση:  Ελ. Βενιζέλου 6α, 
57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Πετρούλα Πιτσάνη 
Τηλ. 2313 305 919   
Fax:  2313305917 
E-mail: p.pitsani@dimosdelta.gr 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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 του Δήμου 

Δέλτα να έχουν πρόσβαση σε χώρους δημοσίων  τουαλετών. 

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 υπηρεσία  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, αθλητικών  

και τουριστικών υποδομών του Δήμου Δέλτα . 

Σίνδος, 17-10-2018                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                         Η Αν. Προϊσταμένη 

 

      ΠΙΤΣΑΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ                                                                         ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                            ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ  

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σίνδος 17-10-2018  
ΝΟΜΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 6 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ        
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας 
∆ηµόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού 

Ταχ. ∆/νση:  Ελ. Βενιζέλου 6α, 
57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Πετρούλα Πιτσάνη 
Τηλ. 2313 305 919   
Fax:  2313305917 
E-mail: p.pitsani@dimosdelta.gr 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. 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 ή ανακύκλωσης με μηχανική  ποδοκίνητη  ή  χειροκίνητη αντλία. 

2. 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. 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ  ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
1. Εκκένωση της δεξαμενής αποβλήτων και μεταφορά τους στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων. 

2. Εφοδιασμός της δεξαμενήςμε καθαρό νερό και πλήρωσημε 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. 

Αναλυτικότερα: 

Κατά τον καθαρισμό θα καθαρίζεται και απολυμαίνεται 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 οποίο θα είναι 

υποχρεωτικά βιοδιασπώμενο, δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική προσφορά τους, υπεύθυνη 

δήλωση για το είδος και την εμπορική ονομασία του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν και θα 

πρέπει να προσκομίσουν το Δελτίο στοιχείων ασφαλείας προϊόντων που το συνοδεύει απ’ όπου 

θα προκύπτουν οι απαιτούμενες προδιαγραφές του. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙSO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EΛΟΤ 1801: 2008/OHSAS και άδεια  από 

βιολογικούς  σταθμούς. 

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Επειδή πρόκειται για υπηρεσία που έχει να κάνει τόσο με την Δημόσια Υγεία, όσο και με την 

πολιτισμένη εικόνα του Δήμου μας, οι υποψήφιοι  ανάδοχοι  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 ανάδοχος 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 αναδόχου θα 

πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η υγεία και η ασφάλεια 

των εργαζομένων του, των εργαζομένων του Δήμου και τρίτων. 

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ 

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 

 

6.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

Α. Τα σημεία του Δήμου Δέλτα στα οποία ενδεικτικά θα τοποθετούνται οι χημικές τουαλέτες 

ανάλογα με τις ανάγκες 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. 

Β. Σε προκαθορισμένα, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 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 

Γ. Στα Γήπεδα Ποδοσφαίρου των δημοτικών κοινοτήτων Καλοχωρίου, Διαβατών, Ν. Μαγνησίας, 

Σίνδου, Χαλάστρας, Ανατολικού, Κυμίνων, Ν. Μαλγάρων και Τοπικής Κοινότητας Βραχιάς. 

Οι παραπάνω τοποθετήσεις θα πραγματοποιούνται από τον επόπτη της υπηρεσίας που θα 

ορισθεί από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

WC 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ/ 

ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΟΣΟ 

1 Χημική Τουαλέτα 

(Κλασικού τύπου 

ή Α.Μ.Ε.Α) 

9 12 Μήνες 74,5€ 8.046,00 

    Καθαρό Ποσό 8.046,00 

    ΦΠΑ 24% 1.931,04 

    Συνολική Αξία 9.977,04 

 

 

  

Το ανωτέρω κόστος και ποσότητες είναι ενδεικτικό διότι ο Δήμος Δέλτα αν παραστεί ανάγκη, 

έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει περισσότερες ποσότητες χημικών τουαλετών/ανά μήνα 

αρκεί να μην υπερβεί το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.  

Το ανωτέρω μηνιαίο κόστος περιλαμβάνει μίσθωση χημικής τουαλέτας κλασικής ή Α.Μ.Ε.Αμε 

τουλάχιστον 2συντηρήσεις/καθαρισμούς την εβδομάδα καθώς και το κόστος μεταφοράς και 

τοποθέτησης στα σημεία που θα ορίσει η υπηρεσία μας, όπως και  την απομάκρυνση τους 

κατόπιν εντολής του αρμόδιου προϊσταμένου. 

 

 

 

Το συνολικό κόστος της ανωτέρω εργασίας  ανέρχεται στο ποσό των  9.977,04 

€συμπεριλαμβανομένου του 24% ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α 02.15.6235.002 «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 (2018-2019)»του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018 - 2019. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο της Εργασίας 
Αντικείµενο της παρούσας είναι οι γενικοί και ειδικοί όροι µε τους οποίους θα εκτελεσθεί η 
υπηρεσία µε τίτλο «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 ∆ήµου ∆έλτα 2018-2019» 
 
Άρθρο 2ο – Προϋπολογισµός 
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός που συντάχθηκε ανέρχεται στο ποσό των 9.977,04€, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. από Ίδια Έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου ∆έλτα και συγκεκριµένα τον Κ.Α. 02.15.6235.002. 
 
Άρθρο 3ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

1) του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α.  

2) του άρθρου 86 & 209 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του 

αρ. 22 του Ν. 3536/2007.  

3) του Ν. 3852/2010.  

4) του Ν.4555/2018. 

 Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Άρθρο 4ο : Συµβατικά Στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

• Η οικονομική προσφορά 

• Η τεχνική έκθεση- Τεχνική περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές 



• Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

• Η συγγραφή υποχρεώσεων 

Άρθρο 5 :Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
Σύµφωνα µε την 6/2018 µελέτη της Υπηρεσίας στο ∆ήµο ∆έλτα θα τοποθετηθούν 
τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των δηµοτών στους χώρους που ορίζονται στη 
µελέτη, όπως επίσης και θα ληφθεί αντίστοιχη µέριµνα για την εξυπηρέτηση του 
κοινού κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του ∆ήµου. 
Οι παραπάνω τοποθετήσεις θα πραγµατοποιούνται κατόπιν παραγγελίας του ∆ήµου 
σε σηµεία και για την χρονική διάρκεια που θα υποδεικνύονται από τον επόπτη της 
υπηρεσίας που θα ορισθεί από την προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Κοινωνικής Υπηρεσίας  και θα αποµακρύνονται µε το πέρας των εκδηλώσεων κατόπιν 
σχετικής ενηµέρωσης  του ιδίου. 
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 ∆ήµου θα καθαρίζονται πριν την 
κάθε εκδήλωση. 

 
Άρθρο 6: Αμοιβή 

Η συνολική αµοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 9.977,04  Ευρώ µε Φ.Π.Α. 
24% και θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους του ∆ήµου. Θα βαρύνει τον Κ.Α 
02.15.6235.002 «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 (2018-2019)» του προϋπολογισµού 

έτους 2018  και τον αντίστοιχο έτους 2019.  

Άρθρο 7 :Διαδικασία παραλαβής 

Η υπηρεσία θα παραληφθεί από την Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας (άρθρο 221, παρ.3 Ν.4412/2016).Η αρµόδια υπηρεσία, µε 
απόφαση της, θα ορίσει για την παρακολούθηση της σύµβασης, ως επόπτη µε 
καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας (άρθρο 216 του ν.4412/2016). 

 
Άρθρο 8 :Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών της σύµβασης θα γίνεται τµηµατικά, µε την 
εξόφληση του 100% της εκάστοτε αξίας, σύµφωνα µε την εξέλιξη τους και τη 
σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για το τµήµα που αφορά η 
πληρωµή. (άρθρο 200, παρ.5α, Ν.4412/2016) 

Μετά από την παραλαβή της υπηρεσίας, την έκδοση του τιµολογίου του προµηθευτή, 
την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόµιµου 
ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ∆ήµος 
υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή εντός του χρονικού διαστήµατος που 
ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

Άρθρο 9:Κρατήσεις – Φόροι 

Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά 
ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οινόµιµες 
επιβαρύνσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. µε τον οποίο 
βαρύνετε ο ∆ήµος. 

Άρθρο 10:Εκχώρηση έργου 

Απαγορεύεται η εκχώρηση µέρους ή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης σε 
τρίτους. ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση οιασδήποτε υπηρεσίας σε υπεργολάβους. 



Άρθρο 11:Πλημμελής εκτέλεση εργασίας 

Εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη 
διαπιστωθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό που θα παρέχει την 
εργασία σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης µε τον 
καλύτερο τρόπο των υπηρεσιών της σύµβασης. 

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

 

Άρθρο 12:Λύση της σύμβασης 

Η σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας διάρκειάς της, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 5 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης 

β) Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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