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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                       
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                        
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                 
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                                                                         
 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΝΗΤΩΝ                                      
                                                                                           ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 
                                                                                               (CPV 24955000-3) 

   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο της παρούσης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία 5 χημικών τουαλετών 
(CPV 24955000-3)  για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου . 
 
Άρθρο 2 Βλάβες – συντηρήσεις 
Οι βλάβες τις οποίες θα υποστούν οι υπό μίσθωση χημικές τουαλέτες κατά την 
διάρκεια της σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η επισκευή τους και η 
αντικατάσταση των επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο . Η περιοδική συντήρηση θα 
πραγματοποιείται από τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 3 Τρόπος αξιολόγησης προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλωτερη τιμη, την 
εμφάνιση και την ποιότητα κατασκευής της τουαλέτας , τις διαστάσεις της , 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 Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης του αριθμού χρήσεως των 
υπό μίσθωση χημικών τουαλετώνσε βάρος του χρόνου διάρκειας της σύμβασης . 
Αύξηση επί των εκάστοτε εγκατεστημένων έως και 25% , 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 έως και 25%  
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 να παραδίνει τις χημικές τουαλέτες καθαρές στον τόπο 
χρήσεις τους ,να τις εφοδιάζει άμεσα με τα αναγκαία για την λειτουργία τους είδη 
υγιεινής , να  να τις απολυμαίνει σε τακτά διαστήματα  ώστε να αποφεύγονται 
δυσάρεστες οσμές και να είναι πάντα διαθέσιμες προς χρηση. 
Ο μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει τις κινητές χημικές τουαλέτες σε χώρους του 
Δήμου Ηρακλείου που θα του υποδεικνύει η Υπηρεσία εντός 8 ωρών από την 
ειδοποίηση ή όπως αλλιώς αυτό καθοριστεί στην σχετική σύμβαση ( μέρος των υπό 
μίσθωση χημικών τουαλετών  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 Δήμο. 
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 τηςσύμβασης 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 η 
χημική τουαλέτα  θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλη 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 υπό μίσθωση χημικών τουαλετών , καθώς και του υπό χρήση 
χημικού απολυμαντικού σε τόπο καιχρόνο 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 στις κινητές 
χημικές τουαλέτες χρησιμοποιείται φρέσκο ή ανακυκλούμενο νερό. 
 
Άρθρο 10ο    
 
Χρόνος ισχύος των προσφορών  
 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
 
Άρθρο 11ο 
 
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές 
 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
                                          
 

  Άρθρο 12ο 
 
Ανακήρυξη αναδόχου 



 
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε 
περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη 
τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Εθεωρήθει Ο Δ/ντης                                        Ο Συντάκτης 
 
 
 
   
Κρουσταλάκης Παντελής                                Γαλεράκης Σπύρος 
                                                                
 
  Πτ. Μηχ/γος Μηχ/κος                               Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                       



ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                        
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                 
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ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΙΝΗΤΩΝ                                      
                                                                                           ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 
                                                                                                   (CPV 24955000-3) 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι  Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι  Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 
Σκοπός 
Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την μελέτη για την 
μίσθωση 5 χημικών τουαλετών (CPV 24955000-3)  για τις ανάγκες του Δήμου 
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  : 

1. Περιγραφή αποχωρητηρίου ( να συνοδεύεται με έντυπα – φωτογραφίες 
κ.λ.π.) 

1. Διαστάσεις (1.0*1.0 ύψος 2.0 κατ’ ελάχιστον) 
2. Χωρητικότητα δεξαμενής λυμάτων (200lit κατ’ ελάχιστον) 
3.Τρόπος και ευκολία χρήσης 
4. Σύστημα λειτουργίας 
5. Σύστημα πλύσης 
6. Χωρητικότητα δεξαμενής συστήματος πλύσης (σε νερό 50lit κατ’ ελάχιστον) 
7. Συχνότητα απολύμανσης - καθαρισμού 
8. Διάθεση φρέσκου νερού και ποσότητα του σε λίτρα (κατ’ ελάχιστον 60lit) 
9. Προηγούμενη εμπειρία 
10.Τύπος απολυμαντικού υγρού  
Κάθε επί πλέον στοιχείο που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου θα συμβάλει 
στην βελτίωση της 
προσφοράς του . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                     
 
                                                                                    
 

                                                               
                                                                                

 
      Γαλεράκης Σπύρος 
 
 
Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.                                           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                       
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                                                                                           ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 
 

Α/Α 
CPV 

ΕΙΔΟΣ 
Μ.Μ

. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ  
ΜΕΡΕΣ  

ΤΙΜΗ  
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΝΑ ΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 249550000-
3 

Χημικές 
Τουαλέτες 

ΤΕΜ 5 τεμαχια 228 5 € 5.700,00 

      Φ.Π.Α. 23% 1.311,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 7.011,00 

        

        

      ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

7.011,00 

       
       
 
 
  Εθεωρήθει Ο Δ/ντης                                                   Ο Συντάκτης 
            
 
 
 
Κρουσταλάκης Παντελής                                                    Γαλεράκης Σπύρος    

                                                   
  Πτ. Μηχ/γος Μηχ/κος                                                    Πτ. Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 
 
. 
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                       
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Κ.Α. : 20-6235.001 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 
 
 
                                                               ΦΠΑ 23%:       …………………… 
                                    
                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:        ………………………… 
 
 
 
 
 
                                                        ΗΡΑΚΛΕΙΟ    …………………………. 
 
` 
                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ. 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
(ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ     
(ΣΕ ΜΕΡΕΣ)   

ΣΥΝΟΛΟ 

Χημική 
τουαλέτα 

24955000-3 

5 τεμαχια    


