ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Καθαριότητας Αποκομιδής και
Διαχείρισης Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών

Μισθώματα Χημικών Τουαλετών
Αρ. Μελ.:14 /2020
Κ.Α. :35.6236.0003
cpv: 24955000-3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην μίσθωση χημικών τουαλετών για ανάγκες
του Δήμου Ηλιούπολης για το έτος 2020 και μέρος του 2021.
Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την συνάθροιση δημοτών και τη μαζική
εστίαση, σε διάφορες εκδηλώσεις σε υπαίθριους χώρους (εμποροπανηγύρεις,
υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.α.),όπου δεν υπάρχουν τουαλέτες για να
καλύψουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων δημοτών και παράλληλα να μην
επιβαρύνονται τα παρακείμενα καταστήματα ,των χώρων συνάθροισης και
εστίασης ,ενώ αποφεύγεται και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και η δημιουργία
εστιών μόλυνσης.
Τοποθετούνται χημικές τουαλέτες για ημερήσια χρήση και σε μηνιαία βάση για
χρονικό διάστημα οκτώ μηνών (8) ,και τρέιλερ τουαλετών σε διάφορες
εκδηλώσεις. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον καθαρισμό και την απολύμανση
όλων των ανωτέρω χημικών τουαλετών για την αποφυγή μετάδοσης του
Κορωνοϊού Covid-19. Οι χημικές τουαλέτες, θα είναι ατομικές, μετακινούμενες,
ανοιχτού τύπου, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι απαιτήσεις αναλύονται στο
Ενδεικτικό Τιμολόγιο-Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης .
Η υλοποίηση της παραπάνω εργασίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης σε τρίτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά ,αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι θα
υποβάλουν οικονομική προσφορά που θα αφορά στο σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας, όπως παρουσιάζεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παρούσας
μελέτης .Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.
3852/2010, του Ν. 4412/2016, Ν4555/2018/ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Η συνολική δαπάνη για την κάλυψη της ανωτέρω μίσθωσης, ανέρχεται στο ποσό
των Δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ενός Ευρώ και εξήντα λεπτών (#15.301,60
€#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% οι οποίες επιμερίζονται ως εξής :Έξι
χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε Ευρώ (#6.215,00 €#) και θα βαρύνει τον Κ.Α.
35.6236.0003 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό
έτος 2020 και Εννέα χιλιάδες ογδόντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά (#9.086,60€#)
για το έτος2021 . Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους .
Ηλιούπολη 15-09-2020

Η Συντάξασα

Αικατερίνη Βλαχάκη
ΔΕ Διοικητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Καθαριότητας Αποκομιδής και
Διαχείρισης Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών

Μισθώματα Χημικών Τουαλετών
Αρ. Μελ.: 14 /2020
Κ.Α. :35.6236.0003
cpv: 24955000-3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Είδος Προμήθειας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας
σε €

1

Ενοικίαση χημικών τουαλετών
(ημερησίως )

Τεμάχιο

55

38,00

2.090,00

2

Ενοικίαση χημικών τουαλετών
(Μηνιαίως για 8 μήνες )

Τεμάχιο

200
(25*8)

40,00

8.000,00

3

Τρέιλερ τουαλετών
(ημερησίως)

Τεμάχιο

15

150,00

2.250,00

Μερικό Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

Δαπάνη
σε €

12.340,00
2.961,60
15.301,60

Μερικό Σύνολο Ολογράφως

Δώδεκα χιλιάδες τριακόσια σαράντα Ευρώ

Φ.Π.Α 24% Ολογράφως

Δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα Ευρώ και
εξήντα λεπτά

Γενικό Σύνολο Ολογράφως

Δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια ένα Ευρώ και εξήντα
λεπτά

Ηλιούπολη 15-09-2020
Η Συντάξασα

Αικατερίνη Βλαχάκη
ΔΕ Διοικητικού

Εγκρίθηκε
Ο Τμηματάρχης

Ιωάννης Γερονίκος
ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας

Θεωρήθηκε
Η Αν. Πρ/μένη Διεύθυνσης

Ευτέρπη Μεσσήνη
Γεωπόνος ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Καθαριότητας Αποκομιδής και
Διαχείρισης Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών

Μισθώματα Χημικών Τουαλετών
Αρ. Μελ.: 14 /2020
Κ.Α. :35.6236.0003
cpv: 24955000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Είδος Προμήθειας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

1

Ενοικίαση χημικών τουαλετών
(ημερησίως )

Τεμάχιο

55

2

Ενοικίαση χημικών τουαλετών
(Μηνιαίως για 8 μήνες )

Τεμάχιο

200
(25*8)

3

Τρέιλερ τουαλετών
(ημερησίως)

Τεμάχιο

15

Τιμή Μονάδας
σε €

Δαπάνη
σε €

Μερικό Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο
Μερικό Σύνολο Ολογράφως

……………………………………………………………….….Ευρώ

Φ.Π.Α 24% Ολογράφως

………………………………………………………………..….Ευρώ ..

Γενικό Σύνολο Ολογράφως

……………………………………………………………..…….Ευρώ

Ημερομηνία ………………………………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Καθαριότητας Αποκομιδής και
Διαχείρισης Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών

Μισθώματα Χημικών Τουαλετών
Αρ. Μελ.:14 /2020
Κ.Α. :35.6236.0003
cpv: 24955000-3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο
Ενοικίαση Πενήντα πέντε -55- Χημικών τουαλετών για ημερήσια χρήση .Η χημική
τουαλέτα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και
ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς. Το εσωτερικό της
καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να είναι
εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανσή της. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό. Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν θα
πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές
συνθήκες .Στην καμπίνα της τουαλέτας θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για
αερισμό. Η πόρτα θα πρέπει να έχει μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη
κατειλημμένου. Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώματος από μέσα και σε
περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω με ειδικό κλειδί Θα πρέπει να υπάρχει χαρτί
υγείας σε ειδική θήκη .
Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι τουλάχιστον: εμβαδόν βάσης ενός -1- τετραγωνικού
μέτρου και ύψος περίπου δύο μέτρων και είκοσι εκατοστά -2,20m-. Να διαθέτουν
δεξαμενή λυμάτων τουλάχιστον 200 lt και έχουν αυτονομία για Διακόσιες -200χρήσεις περίπου. Η εργονομία και το βάρος της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπουν
την εύκολη μετακίνηση της .Ο σχεδιασμός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον
μέγιστο αριθμό πλήρων χρήσεων και την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της
δεξαμενής λυμάτων. Για την τοποθέτηση της τουαλέτας δεν θα πρέπει να απαιτείται
δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού.
Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν : στους χώρους όπου εορτάζονται οι πολιούχοι
του Δήμου Ηλιούπολης (εκκλησίες-εμποροπανηγύρεις ),στους χώρους όπου
πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλόγων που
βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου ,σύμφωνα με τις ανάγκες και τις
υποδείξεις της υπηρεσίας.
Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των ανωτέρω
χημικών τουαλετών για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19 .
Τιμή μονάδας: 38,00 € / τεμάχιο /ημέρα – Προ Φ.Π.Α. 24%Ολογράφως : Τριάντα οκτώ ευρώ / τεμάχιο /ημέρα – Προ Φ.Π.Α. 24%Άρθρο 2ο
Ενοικίαση χημικών τουαλετών για καθημερινή χρήση με μηνιαία μίσθωση, συνολικά
Είκοσι πέντε (25) τεμάχια, για συνολικό χρονικό διάστημα Οκτώ -8-μηνών
(Τεχνικές προδιαγραφές όπως ανωτέρω περιγράφονται στο Άρθρο 1)
Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν στους παρακάτω χώρους για χρονικό
διάστημα Οκτώ -8- μηνών :
1. Πολυκλαδικά Ηλιούπολης :Δύο (2) τεμάχια
2. Πιάτσα ΤΑΞΙ (Κεντρικής πλατείας ) :Δύο (2) τεμάχια
3. Πιάτσα ΤΑΞΙ ( Κ.Καραμανλή ) : Ένα (1) τεμάχιο
4. Κυθαδηναίων και Αλεξάνδρειας στο Πάρκο :Δύο(2) τεμάχια
5. Μετρό Ηλιούπολης : Δύο (2) τεμάχια
6. Εθν. Μακάριου και Αθηνοδώρου(Φυτώριο): Ένα (1) τεμάχιο
7. Ηρως Κων/λου 45 / Κοινωνικό Παντοπωλείο : Ένα (1) τεμάχια
8. Κων/ Καραμανλή ΚΑΠΗ : Ένα (1) τεμάχιο
9. Πλατεία Φλέμινγκ (Εκθεσιακό κέντρο) :Ένα (1) τεμάχιο

10. Αποθήκες Τ.Υ. Πολυκλαδικά :Ένα (1) τεμάχιο
11. Κυδαθηναίων και Μ. Αντύπα :Ένα (1) τεμάχιο
12. Πλατεία Παραθύρα: Δύο (2) τεμάχια
13. Πυροφυλάκειο :Δύο (2) τεμάχια
14. Κολυμβητήριο : Δύο (2) τεμάχια
15. Χαλικάκι : Τέσσερα (4) τεμάχια
Οι χώροι που αναγράφονται είναι ενδεικτικοί και θα αναπροσαρμόζονται ,σύμφωνα με
τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας .
Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των ανωτέρω
χημικών τουαλετών για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19.
Τιμή μονάδας: 40,00 € / τεμάχιο /μήνα – Προ Φ.Π.Α. 24%Ολογράφως : Σαράντα Ευρώ / τεμάχιο /μήνα – Προ Φ.Π.Α. 24%Άρθρο 3ο
Ενοικίαση Δεκαπέντε -15- τεμαχίων Τρέιλερ τουαλετών. Το τρέιλερ τουαλετών θα
αποτελείται από μια κατασκευή τροχήλατων τουαλετών που συνδυάζουν την ευκολία
μετακίνησης ανά θέση, την πολυτελή κατασκευή αλλά και την άψογη εργονομία
στοχεύοντας σε μία αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών υγιεινής σε εξωτερικούς
χώρους.
Το εσωτερικό τμήμα θα διαθέτει χωριστά τμήματα αντρικών και γυναικείων
τουαλετών.Θα περιλαμβάνει πλήρη WC, κρύο/ζεστό νερό, νιπτήρες με πάγκο και
ντουλάπι .Να μπορεί να χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως οι τουαλέτες από 6 άτομα.
Γυναικείες τουαλέτες με 2 WC και 2 νιπτήρες. Οι αντρικές τουαλέτες να
περιλαμβάνουν ένα WC, έναν νιπτήρα και 3 ουρητήρες.Να υπάρχει αυτονομία
δυνατότητας κάλυψης 800 χρήσεων ανά 12ωρο.
Ενδεικτικές διαστάσεις : Εμβαδόν Βάσης Δεκαπέντε -15- τετραγωνικών μέτρων
περίπου, ύψους Τριών-3- μέτρων περίπου
Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν : στους χώρους όπου εορτάζονται οι πολιούχοι
του Δήμου Ηλιούπολης (εκκλησίες-εμποροπανηγύρεις ),στους χώρους όπου
πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλόγων που
βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου ,σύμφωνα με τις ανάγκες και τις
υποδείξεις της υπηρεσίας .
Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των ανωτέρω
χημικών τουαλετών για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19.
Τιμή μονάδας: 150,00 € / τεμάχιο / ημέρα – Προ Φ.Π.Α. 24%Ολογράφως : Εκατόν πενήντα Ευρώ / τεμάχιο/ημέρα– Προ Φ.Π.Α. 24%Ηλιούπολη 15-09-2020
Η Συντάξασα

Αικατερίνη Βλαχάκη
ΔΕ Διοικητικού

Εγκρίθηκε

Θεωρήθηκε

Ο Τμηματάρχης

Η Αν. Πρ/μένη Διεύθυνσης

Ιωάννης Γερονίκος
ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας

Ευτέρπη Μεσσήνη
Γεωπόνος ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Καθαριότητας Αποκομιδής και
Διαχείρισης Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών

Μισθώματα Χημικών Τουαλετών
Αρ. Μελ.:14 /2020
Κ.Α. :35.6236.0003
cpv: 24955000-3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1ο
Ενοικίαση Πενήντα πέντε -55- Χημικών τουαλετών για ημερήσια χρήση .Η χημική
τουαλέτα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και
ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς. Το εσωτερικό της
καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να είναι
εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανσή της. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό. Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν θα
πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές
συνθήκες .Στην καμπίνα της τουαλέτας θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για
αερισμό. Η πόρτα θα πρέπει να έχει μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη
κατειλημμένου. Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώματος από μέσα και σε
περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω με ειδικό κλειδί Θα πρέπει να υπάρχει χαρτί
υγείας σε ειδική θήκη .
Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι τουλάχιστον: εμβαδόν βάσης ενός -1- τετραγωνικού
μέτρου και ύψος περίπου δύο μέτρων και είκοσι εκατοστά -2,20m-. Να διαθέτουν
δεξαμενή λυμάτων τουλάχιστον 200 lt και έχουν αυτονομία για Διακόσιες -200χρήσεις περίπου. Η εργονομία και το βάρος της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπουν
την εύκολη μετακίνηση της .Ο σχεδιασμός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον
μέγιστο αριθμό πλήρων χρήσεων και την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της
δεξαμενής λυμάτων. Για την τοποθέτηση της τουαλέτας δεν θα πρέπει να απαιτείται
δίκτυο αποχέτευσης και παροχής νερού.
Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν : στους χώρους όπου εορτάζονται οι πολιούχοι
του
Δήμου
Ηλιούπολης (εκκλησίες-εμποροπανηγύρεις),στους
χώρους
όπου
πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλόγων που
βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου ,σύμφωνα με τις ανάγκες και τις
υποδείξεις της υπηρεσίας.
Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των ανωτέρω
χημικών τουαλετών για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19 .
Τιμή μονάδας: ………………………………………………..€ / τεμάχιο / ημέρα – Προ Φ.Π.Α. 24%Ολογράφως :………………………………………………………………………..Ευρώ / τεμάχιο/ημέρα
– Προ Φ.Π.Α. 24%Άρθρο 2ο
Ενοικίαση χημικών τουαλετών για καθημερινή χρήση με μηνιαία μίσθωση, συνολικά
Είκοσι πέντε (25) τεμάχια, για συνολικό χρονικό διάστημα Οκτώ -8-μηνών
(Τεχνικές προδιαγραφές όπως ανωτέρω περιγράφονται στο Άρθρο 1)
Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν στους παρακάτω χώρους για χρονικό
διάστημα Οκτώ -8- μηνών :
1. Πολυκλαδικά Ηλιούπολης :Δύο (2) τεμάχια
2. Πιάτσα ΤΑΞΙ (Κεντρικής πλατείας ) :Δύο (2) τεμάχια
3. Πιάτσα ΤΑΞΙ ( Κ.Καραμανλή ) : Ένα (1) τεμάχιο
4. Κυθαδηναίων και Αλεξάνδρειας στο Πάρκο :Δύο(2) τεμάχια
5. Μετρό Ηλιούπολης : Δύο (2) τεμάχια
6. Εθν. Μακάριου και Αθηνοδώρου(Φυτώριο): Ένα (1) τεμάχιο
7. Ηρως Κων/λου 45 / Κοινωνικό Παντοπωλείο : Ένα (1) τεμάχια
8. Κων/ Καραμανλή ΚΑΠΗ : Ένα (1) τεμάχιο
9. Πλατεία Φλέμινγκ (Εκθεσιακό κέντρο) :Ένα (1) τεμάχιο

10. Αποθήκες Τ.Υ. Πολυκλαδικά :Ένα (1) τεμάχιο
11. Κυδαθηναίων και Μ. Αντύπα :Ένα (1) τεμάχιο
12. Πλατεία Παραθύρα: Δύο (2) τεμάχια
13. Πυροφυλάκειο :Δύο (2) τεμάχια
14. Κολυμβητήριο : Δύο (2) τεμάχια
15. Χαλικάκι : Τέσσερα (4) τεμάχια
Οι χώροι που αναγράφονται είναι ενδεικτικοί και θα αναπροσαρμόζονται ,σύμφωνα με
τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας .
Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των ανωτέρω
χημικών τουαλετών για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19.
Τιμή μονάδας: ………………………………………………..€ / τεμάχιο / ημέρα – Προ Φ.Π.Α. 24%Ολογράφως :………………………………………………………………………..Ευρώ / τεμάχιο/ημέρα
– Προ Φ.Π.Α. 24%Άρθρο 3ο
Ενοικίαση Δεκαπέντε -15- τεμαχίων Τρέιλερ τουαλετών. Το τρέιλερ τουαλετών θα
αποτελείται από μια κατασκευή τροχήλατων τουαλετών που συνδυάζουν την ευκολία
μετακίνησης ανά θέση, την πολυτελή κατασκευή αλλά και την άψογη εργονομία
στοχεύοντας σε μία αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών υγιεινής σε εξωτερικούς
χώρους.
Το εσωτερικό τμήμα θα διαθέτει χωριστά τμήματα αντρικών και γυναικείων
τουαλετών.Θα περιλαμβάνει πλήρη WC, κρύο/ζεστό νερό, νιπτήρες με πάγκο και
ντουλάπι .Να μπορεί να χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως οι τουαλέτες από 6 άτομα.
Γυναικείες τουαλέτες με 2 WC και 2 νιπτήρες. Οι αντρικές τουαλέτες να
περιλαμβάνουν ένα WC, έναν νιπτήρα και 3 ουρητήρες.Να υπάρχει αυτονομία
δυνατότητας κάλυψης 800 χρήσεων ανά 12ωρο.
Ενδεικτικές διαστάσεις : Εμβαδόν Βάσης Δεκαπέντε -15- τετραγωνικών μέτρων
περίπου, ύψους Τριών-3- μέτρων περίπου
Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν : στους χώρους όπου εορτάζονται οι πολιούχοι
του Δήμου Ηλιούπολης (εκκλησίες-εμποροπανηγύρεις ),στους χώρους όπου
πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλόγων που
βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου ,σύμφωνα με τις ανάγκες και τις
υποδείξεις της υπηρεσίας .
Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των ανωτέρω
χημικών τουαλετών για την αποφυγή μετάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19.
Τιμή μονάδας: ………………………………………………..€ / τεμάχιο / ημέρα – Προ Φ.Π.Α. 24%Ολογράφως :………………………………………………………………………..Ευρώ / τεμάχιο/ημέρα
– Προ Φ.Π.Α. 24%-

Ημερομηνία………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Μισθώματα Χημικών Τουαλετών
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Αρ. Μελ.:14 /2020
Τμήμα Καθαριότητας Αποκομιδής και
Κ.Α. :35.6236.0003
Διαχείρισης Απορριμμάτων και
cpv: 24955000-3
Ανακυκλώσιμων Υλικών
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα Συγγραφή αφορά στα Μισθώματα Χημικών Τουαλετών για τα έτη 2020 και 2021 , χρονικής διάρκειας
οκτώ μηνών , από την υπογραφή του συμφωνητικού .
Η συνολική δαπάνη για την κάλυψη της ανωτέρω μίσθωσης, ανέρχεται στο ποσό των Δεκαπέντε χιλιάδων
τριακοσίων ενός Ευρώ και εξήντα λεπτά (#15.301,60 €#) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% οι οποίες
επιμερίζονται ως εξής :Έξι χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε Ευρώ (#6.215,00 €#) και θα βαρύνει τον Κ.Α.
35.6236.0003 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 και Εννέα χιλιάδες
ογδόντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά (#9.086,60€#) για το έτος2021 . Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους .
Άρθρο 2ο
Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι:
- Η μελέτη (Τεχνική Έκθεση , Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Ενδεικτικό τιμολόγιο και Προσφοράς)
- Η παρούσα Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 3ο
Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016
Ν4555/2018 / Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Άρθρο 4ο
Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει επί ποινής
αποκλεισμού τα παρακάτω :
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται : 1.ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές
απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται
στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016 και 2.ότι έλαβε γνώση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης και
αποδέχεται τους όρους αυτής ,είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας της εργασίας , των γενικών
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας , για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά
την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα , τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο ,
μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες ,την πρόοδο ή το κόστος αυτών, διαθέτει το ανάλογο καταρτισμένο
εργατοτεχνικό προσωπικό, την τεχνογνωσία, καθώς και τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα απαιτούμενα
σκευάσματα κλπ υλικά, για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης των χημικών τουαλετών.
 Συμπληρωμένα τα έντυπα του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού Προσφοράς.
Άρθρο 5ο
Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του
άρθρου 80 του Ν.4412/2016 θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Άρθρο 6ο
Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για
κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με την τμηματική παραλαβή των υλικών.
Τα εντάλματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και
εφόσον η Επιτροπή παραλαβής, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών.
Άρθρο 7ο
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
Άρθρο 8ο
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 209 του
Ν.4412/2016 και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και για χρονικό διάστημα Οκτώ -8- μηνών .
Οι αναγραφόμενες εργασίες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες εργασίες εκτέλεσης και είναι ενδεικτικές
και όχι δεσμευτικές, λόγω του απροσδιόριστου της συμπεριφοράς του Κορωνοϊού-Covid- 19,που επηρεάζουν και το
πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό
χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
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σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 9ο
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα της υπογραφής του
Συμφωνητικού και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση.
Άρθρο 10ο
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η
συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16.
Άρθρο 11ο
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της
με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα
και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής
της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης
ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 12ο
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που
απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει
αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε
από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ΄ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον
αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί
προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.
Άρθρο 13ο
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 14ο
Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 καθώς και για
την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.
Ηλιούπολη 15-09-2020
Εγκρίθηκε
Θεωρήθηκε
Η Συντάξασα
Ο Τμηματάρχης
Η Αν. Πρ/μένη Διεύθυνσης
Αικατερίνη Βλαχάκη
ΔΕ Διοικητικού

Ιωάννης Γερονίκος
ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας
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Ευτέρπη Μεσσήνη
Γεωπόνος ΠΕ

