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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
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Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  µειοδοτικό  διαγωνισµό, µε κριτήριο την 

χαµηλότερη τιµή, η µίσθωση η εγκατάσταση και λειτουργία 9 κινητών τουαλετών προκειµένου να 
τοποθετηθούν στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης για τις ανάγκες των πολιτών.  

Άρθρο 1 
Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
1. Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων»   
2. Το Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
3. O N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του 60/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ» 
5. Ο Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) Ν. 

2414/96 (ΦΕΚ 138/96) και του Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) που αναφέρονται στην 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 
ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα. 

6. Το Π.∆. 270/1981/Α-77 όργανα – διαδικασίες – όροι δηµοπρασίας εκποίησης – εκµίσθωσης 
Ο.Τ.Α.  

7. Ο διαγωνισµός θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του Π.∆.28/80. 
 

       Άρθρο 2 ∆απάνη. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την µίσθωση  είναι__34.318,88_________ €  

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η µίσθωση  έχει ενταχθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Ηρακλείου έτους 2011 µε Κ.Α. 20-6235.001. 
   
 

  Άρθρο 3 Πληροφορίες. 
    Τα έγγραφα της µελέτες µπορούν να ζητηθούν από το γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου 
Ηρακλείου  στην οδό Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2810399185-186. 
  
 
     Άρθρο 4  Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού . 
     Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και έλεγχος των δικαιολογητικών, από την 
αρµόδια Επιτροπή ορίζεται την 12 / 09 / 2011  ηµέρα  ∆ευτέρα   και ώρα 13:00 µ.µ.  έως 13:00 
µ.µ. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ήµο Ηρακλείου. 
             
    Άρθρο 5     Γλώσσα. 
   Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' 
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
      Άρθρο 6   Προέλευση. 
     Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν χηµικές τουαλέτες.  
 
     Άρθρο 7  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής.   

 



    Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 
 1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι _1716____ €.  
  2.Απόσπασµα ποινικού µητρώου ,έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
  3.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ,πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
   4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή ,από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού . Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή ,τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
   5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 
δηµόσια αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 

6. ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι αποδέχεται τους όρους της ∆ιακήρυξης και των 
Τεχνικών Προδιαγραφών.  
                                    

                          
Άρθρο 8     Τρόπος κατάθεσης προσφορών. 

    1. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Επιτροπή που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 
    2. Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν έντυπα (prospectus) των τουαλετών που 
προσφέρονται  ,καθώς και πίνακας µε άλλους φορείς που έχουν τοποθετήσει χηµικές τουαλέτες. 
    3. Στόν φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
   α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
   β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (∆ήµος Ηρακλείου). 
   γ. Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης  
   δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
 

Άρθρο 9         Προσφορές. 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας 

επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που 
ορίζεται στη διακήρυξη. 

2. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για 
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε 
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη 
διακήρυξη.  

    
 

Άρθρο 10     Χρόνος ισχύος των προσφορών 
  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές µέχρι εξαντλήσεως του ποσού 
του προϋπολογισµού, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο 
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
  



Άρθρο 11  Αντιπροσφορές. 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 12      Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
1. Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη 

δηµοπρασία στο δήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη 
ηµέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στο δήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται 
αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δηµοπρασία. 

2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή  
 

Άρθρο 13     Προσφερόµενη τιµή. 
   1. Με την προσφορά η τιµή του προς µίσθωση  προϊόντος, δίδεται ανά µονάδα, όπως 
καθορίζεται στην ∆ιακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση.  

2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Euro.  
   
  Άρθρο 14    Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών. 

1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά 
σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια. 
2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 

όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.  
 
Άρθρο 15 Ανακήρυξη αναδόχου. 
1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που 

οι περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση 
µεταξύ αυτών. 

2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 
δηµοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος µε 
αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

 
 Άρθρο 16   Αξιολόγηση προσφορών. 

Η επιτροπή διαγωνισµού αποφαίνεται του αποτελέσµατος προς τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για 
την κατακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισµού µετά από την τεχνοοικονοµική αξιολόγηση από 
αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας. 
 
         Άρθρο 17     ∆ασµοί.  
    Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι ο ∆ήµος Ηρακλείου, απαλλάσσεται της 
καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
                                                    

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 
                                                                                          ΚΛΑ∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
ΕΡΓΟ : Μίσθωση χηµικών τουαλετών . 
Κ.Α.   : 20-6235.001 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 
      Αντικείµενο της παρούσης είναι η τοποθέτηση , λειτουργία και συντήρηση 9 χηµικών 
αποχωρητηρίων σε χώρους που θα επιλέξει η υπηρεσία και οι τέσσερις θα τοποθετούνται στις 
λαϊκές αγορές του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
Άρθρο 2  Ισχύουσες διατάξεις. 
     Η διενέργεια της µίσθωσης  διέπετε από τις διατάξεις του Ν 3463/06. 
 
Άρθρο 3  Τρόπος εκτέλεσης της δαπάνης. 
     Η εκτέλεση της µίσθωσης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό κατά τις 
διατάξεις του  Ν 3463/06 µε κατάθεση προσφορών µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. 
 
Άρθρο 4   Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 
     Α) ∆ιακήρυξη 
     Β) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
     Γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
    ∆) Τεχνικές προδιαγραφές  
    Ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
   ΣΤ)Τιµολόγιο  προσφοράς 
 

Άρθρο 5  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
     Η εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί η µίσθωση υποχρεούται µέσα σε 7 ηµέρες ( και πάντως 
πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ) από την έγγραφη ειδοποίηση , για 
την ανάθεση της µίσθωσης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Τράπεζας που 
λειτουργεί στην Ελλάδα και για ποσό που θα καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς 
. 
          Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον προµηθευτή µε την λήξη της 
συµβάσεως. 
          Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει αυτοδίκαια ολικά ή µερικά 
υπέρ του ∆ήµου Ηρακλείου για την ικανοποίηση αξιώσεων από την εκπρόθεσµη ή κακή εκτέλεση 
των όρων κατά την διάρκεια της σύµβασης.. 
 

Άρθρο 6  Έκπτωση και ποινική ρήτρα. 
     Ο ∆ήµος Ηρακλείου µπορεί κατά την κρίση του να κηρύξει µονοµερώς έκπτωτη την εταιρεία  
υπέρ της  οποίας κατακυρώθηκε η δηµοπρασία , αν αυτός υπαίτια ή όχι , δεν εκτελέσει την 
σύµβαση στους οριζόµενους χρόνους ή αν παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης ή της 
σύµβασης ή αν απορριφθούν τα είδη σαν ακατάλληλα . 
     Στην περίπτωση έκπτωσης ή εγγυητικής καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου Ηρακλείου 
σαν ποινική ρήτρα. 
      Σε κάθε περίπτωση που θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα για εκπρόθεσµη εκτέλεση των όρων ή 
άλλη αιτία η είσπραξη αυτής θα γίνεται µε ισόποση µείωση του ποσού που έχει να λάβει η εταιρεία  

 



ή αν δεν φθάνει αυτό ή δεν υπάρχει υπόλοιπο τότε η ποινική ρήτρα θα εισπραχθεί από την 
εγγυητική επιστολή . Η εταιρεία  µε τη σύµβαση που θα υπογράψει θα παρέχει στον ∆ήµο 
Ηρακλείου για το σκοπό αυτό την ειδική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα. 
       Τα χρηµατικά ποσά της ποινικής ρήτρας µπορεί ο ∆ήµος Ηρακλείου να παρακρατηθεί από τα 
τιµολόγια της εταιρείας  από την εγγύηση. 
       Στην περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή έκπτωσης από ανωτέρα βία που θα αποδεικνύεται 
από την εταιρεία  δεν θα καταπίπτει ποινική ρήτρα. 
      Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι της  εταιρείας ο ∆ήµος 
Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωµα απαίτησης , σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που θα µπορούσε να υποστεί από την λειτουργία των υπό µίσθωση 
αποχωρητηρίων. 
 
Άρθρο 7  Πληµµελής λειτουργία –κατασκευή. 
    Εάν η λειτουργία των υπό µίσθωση αποχωρητηρίων δεν πληροί τους όρους της σύµβασης ή 
εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται  να αποκαταστήσει ή βελτιώσει 
αυτές , σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . 
     Σε περίπτωση που ο µισθωτής  παραλείψει ή αµελήσει να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες τότε η 
Υπηρεσία υποχρεούται να υποβάλλει τις νόµιµες   κυρώσεις σε βάρος και για λογαριασµό του 
µισθωτή . 
 
Άρθρο 8   Φόροι -Τέλη- Κρατήσεις 
      Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων , φόρους , τέλη και 
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Άρθρο 9  Εγκατάσταση – Λειτουργία. 
    Η εγκατάσταση και λειτουργία των υπό µίσθωση τουαλετών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
άµεσα. Εκτός και αν ορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία στο σχετικό συµφωνητικό. 
                                                    
                                                                              Ηράκλειο 10/05/2011 
 
 
 
   Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                               Ο ∆/ΝΤΗΣ  
 
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                                                    

                                                                                                          
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
ΕΡΓΟ :  Μίσθωση χηµικών τουαλετών . 
Κ.Α.   : 20-6235.001 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 
     Αντικείµενο της παρούσης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία 9 χηµικών τουαλετών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Ηρακλείου . 
 

Άρθρο 2  Βλάβες – συντηρήσεις 
     Οι βλάβες τις οποίες θα υποστούν τα υπό µίσθωση αποχωρητήρια κατά την διάρκεια της 
σύµβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο . Η επισκευή τους και η αντικατάστασης των 
επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο . Η περιοδική συντήρηση θα πραγµατοποιείται από τον ανάδοχο 
στον απαιτούµενο χρόνο.   
 

Άρθρο 3  Τρόπος αξιολόγησης προσφορών 
      Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε γνώµονα την εµφάνιση και την ποιότητα 
κατασκευής του αποχωρητηρίου , τις διαστάσεις του , τον χρόνο της µίσθωσης , τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες , την συχνότητα καθαρισµού , την χρήση απορρυπαντικών , χαρτιών υγείας , την 
ευκολία χρήσης και λειτουργίας , τον τρόπο φωτισµού , τις συνθήκες υγιεινής , προηγούµενη 
εµπειρία και συµπεριφορά , και γενικά την ποιότητα και ποσότητα των παρεχόµενων υλικών , 
υπηρεσιών κ.λ.π. 
 
Άρθρο 4  Αυξοµείωση ποσότητας  
     Ο ∆ήµος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης του αριθµού χρήσεως των υπό µίσθωση 
αποχωρητηρίων σε βάρος του χρόνου διάρκειας της σύµβασης . 
Αύξηση επί των εκάστοτε εγκατεστηµένων αποχωρητηρίων έως και 40% , η τοποθέτηση τους 
πραγµατοποιείται εντός 24 ωρών , για κάθε αύξηση πέραν αυτού του ποσοστού η τοποθέτηση 
τους θα πραγµατοποιείται εντός 7 ηµερών , η δε µείωση θα είναι άµεση εκτός και αν ορισθεί 
διαφορετικά από την Υπηρεσία στην σχετική ειδοποίηση µε βάση εκκίνησης τα ανωτέρω οριζόµενα 
όρια. 
 
Άρθρο 5  Υποχρεώσεις αναδόχου 
     Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου να διατηρεί τα αποχωρητήρια  
καθαρά , να τα εφοδιάζει άµεσα µε τα αναγκαία για την λειτουργία τους είδη υγιεινής , να τα 
καθαρίζει και να τα απολυµαίνει σε τακτά διαστήµατα (τα αποχωρητήρια που τοποθετούνται στις 
λαϊκές αγορές θα καθαρίζονται και θα εφοδιάζονται κάθε µέρα, ενώ οι υπόλοιπες τουλάχιστον τρεις 
φορές την εβδοµάδα ) ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες οσµές και να είναι πάντα διαθέσιµα προς 
χρήση. 
      Ο µισθωτής υποχρεούται να µεταφέρει τα κινητά αποχωρητήρια σε χώρους του ∆ήµου 
Ηρακλείου που θα του υποδεικνύει η Υπηρεσία εντός 8 ωρών από την ειδοποίηση ή όπως αλλιώς 
αυτό καθοριστεί στην σχετική σύµβαση ( µέρος τον υπό µίσθωση αποχωρητηρίων θα µετακινείται 
καθηµερινά στις εκάστοτε λαϊκές αγορές ). 
      Τα σχετικά µε τις ανωτέρω εργασίες συνεργεία και µηχανήµατα χρήσης θα πρέπει να πληρούν 
τους κανόνες υγιεινής , ασφάλειας αλλά και ευπρέπειας.  

 



       Το όχηµα µεταφοράς των αποβλήτων θα εκκενώνει στον βιολογικό σταθµό Ηρακλείου , το 
τέλος εκκένωσης θα βαρύνει το ∆ήµο. 
       Ο ανάδοχος υποχρεούται µε τα µέσα που χρησιµοποιεί , τις πράξεις του κ.λ.π. να προστατεύει 
και να µην θέτει σε κίνδυνο την δηµόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών καθιστώντας τον 
αποκλειστικά υπεύθυνο και υπόλογο για αυτό. 
 
Άρθρο 6  Αντικατάσταση αποχωρητηρίου 
    Κατά το χρόνο της σύµβασης ο προµηθευτής υποχρεούται άµεσα µε δική του δαπάνη να 
αντικαθιστά κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά , καθώς και να επισκευάζει 
κάθε βλάβη. 
     Ο χρόνος επέµβασης πρέπει να είναι άµεσος και στην περίπτωση που ο απαιτούµενος χρόνος 
επισκευής – συντήρησης είναι µεγαλύτερος των 4 ωρών το χηµικό αποχωρητήριο θα πρέπει να 
αντικατασταθεί µε άλλο αντιστοίχων προδιαγραφών και ικανότητας. 
 
Άρθρο 7  Τρόπος πληρωµής 
     Η αξία του µισθώµατος θα καταβάλλεται στον δικαιούχο µετά από σχετική βεβαίωση της 
επιβλέπουσας για τον σκοπό αυτό Υπηρεσίας , η οποία θα βεβαιώνει τις ηµέρες λειτουργίας βάσει 
της οποίας ο δικαιούχος θα εκδίδει τα απαιτούµενα για την πληρωµή της µίσθωσης δικαιολογητικά. 
 
Άρθρο 8   
      Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει δείγµα και επίδειξη του τρόπου λειτουργίας των 
ειπώ µίσθωση αποχωρητηρίων , καθώς και του υπό χρήση χηµικού απολυµαντικού σε τόπο και 
χρόνο που θα ορίσει . 
 
Άρθρο 9 
     Ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει µε ποινή αποκλεισµού , τον µέγιστο χρόνο αντικατάστασης 
του απολυµαντικού υγρού στις περιπτώσεις µη πλήρωσης της δεξαµενής λυµάτων , τα 
χαρακτηριστικά του χηµικού απολυµαντικού υγρού χρήσης , ( όριο βρασµού, PH , εµφάνιση – 
χρώµα , οσµή , χρόνο διάρκειας των συστατικών του σε ηµέρες, κ.λ.π., καθώς και δοσολογία 
χρήσης του ) καθώς και αν στα κινητά αποχωρητήρια χρησιµοποιείται φρέσκο ή ανακυκλούµενο  
νερό. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
ΕΡΓΟ :  Μίσθωση χηµικών τουαλετών. 
Κ.Α.   : 20-6235.001 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Σκοπός 
    Οι παρακάτω  αναφερόµενες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την µελέτη για την µίσθωση 9 χηµικών 
τουαλετών για τις ανάγκες του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
Τεχνικές προδιαγραφές 
     Οι  χηµικές τουαλέτες  θα πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφάλειας , άνεσης και εξυπηρέτησης της 
ατοµικής υγιεινής , οι επιφάνειες να αποτρέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων και την δηµιουργία κινδύνων 
µολύνσεως στους χρήστες. 
     Να προσφέρουν  : άνετο χώρο , εσωτερικό κλείδωµα της πόρτας µε ένδειξη χρήσης , οπτική αποµόνωση 
του χρήστη , επαρκή φωτισµό, πλήρη αερισµό του εσωτερικού χώρου και της δεξαµενής λυµάτων , 
συνθήκες άνεσης και υγιεινής για τον χρήστη , αποθήκευση επαρκούς ποσότητος λυµάτων , καθώς και η 
κατασκευή τους να είναι τέτοια ώστε ο χρήστης να µην έρχεται σε οπτική ή άλλη επαφή µε τα λύµατα. 
     Οι χηµικές τουαλέτες θα πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο  και τουλάχιστον , λεκάνη ( 
τούρκικου τύπου ) , σύστηµα πλύσης και καθαρισµού του χρήστη ή νιπτήρα µε βρύση , νερό , χαρτί υγείας 
σε καλυπτόµενη βάση και σε ευκρινή θέση οδηγίες χρήσης τουλάχιστον σε Ελληνικά και Αγγλικά .  
 
Χηµικό απολυµαντικό υγρό 
     Το χηµικό απολυµαντικό υγρό θα πρέπει να είναι βιολογικά αποδεκτό και να περιέχει ειδικά συστατικά 
κατά των δυσάρεστων οσµών , να διαθέτει χρώµα ώστε να µην είναι εµφανή τα απόβλητα , να αντέχει σε 
υψηλές θερµοκρασίες και γενικά να είναι ασφαλές για τους χρήστες αλλά και για το περιβάλλον. 
 
Στοιχεία που θα περιλαµβάνει η προσφορά ( µε ποινή αποκλεισµού ) : 
   Περιγραφή αποχωρητηρίου ( να συνοδεύεται µε έντυπα – φωτογραφίες κ.λ.π.) 
   ∆ιαστάσεις (1.0*1.0 ύψος 2.0 κατ’ ελάχιστον)  
   Χωρητικότητα δεξαµενής λυµάτων (200lit κατ’ ελάχιστον) 
   Τρόπος και ευκολία χρήσης 
   Σύστηµα λειτουργίας 
   Σύστηµα πλύσης 
   Χωρητικότητα δεξαµενής συστήµατος πλύσης (σε νερό 50lit κατ’ ελάχιστον) 
   Συχνότητα απολύµανσης  - καθαρισµού  
   ∆ιάθεση φρέσκου  νερού και ποσότητα του σε λίτρα (κατ’ ελάχιστον 60lit) 
   Προηγούµενη εµπειρία 
   Τύπος απολυµαντικού υγρού ( τεχνικά χαρακτηριστικά άρθρο 9 ) 
   Κάθε επί πλέον στοιχείο που κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου θα συµβάλει στην  βελτίωση της 
προσφοράς του .         
                                                                                 Ηράκλειο 10/05/2011 
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ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ.ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
  (ανά ηµέρα) (σε 
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Χηµική τουαλέτα  

 
9 10,30 

 
300 27810 

 
                                                                    Φ.Π.Α   23%:   6396,30 
                                                                          ΣΥΝΟΛΟ:  34206,30 
                                                                  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:      112,58  
                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  34318,88    
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