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ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών  

διατήρησης χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων 

Εκδηλώσεων 2017-2018 που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου και έγκριση 

τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                       

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β') 

 Την υπ’ αριθ. 211/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 

μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες του Δ.Σ. σχετικές με τις Δημόσιες Συμβάσεις 

στον Πρόεδρο. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της    

Δημοτικής Επιχείρησης στον ΚΑ 10-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

 Την σχετική ανάληψη υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας της επιχείρησης 

και βεβαίωσή της για ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ως ανωτέρω, συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και δέσμευση στο 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό ΠΑΥ 

Α156/2017, 

 Το άρθρο 209 παράγραφος 9 εδάφιο β του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων 

και Κοινοτήτων) 

 Την υπ’ αριθμόν 297/2017 απόφαση ΔΣ, με την οποία εγκρίνεται η ΠΑΥ 

Α156/2017 (ΑΔΑ: Ω287ΟΚ6Ξ-Δ9Ρ) 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 9 εδάφιο β του Νόμου 

3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 

την δημοσίευση του Νόμου 4412/2016 «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται 

απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών 

τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς                                            

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα   

συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας 
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ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος».      

                                                                                                                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομικής άποψης αποκλειστικά βάσει τιμής, για την 

παροχή υπηρεσιών διατήρησης δυο (2) χημικών τουαλετών, για τις 

ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017-2018 που υλοποιεί η 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου. 

 

2. Την έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω παροχής 

υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω 

 

ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι δυο (2) χημικές τουαλέτες προορίζονται να καλύψουν όλες τις ανάγκες των 

επισκεπτών και των εμπόρων του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» που θα 

πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2017 έως και την 

7η Ιανουαρίου 2018 στην πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης. Οι χημικές 

τουαλέτες θα πρέπει να πληρούν του κανόνες ασφάλειας άνεσης και εξυπηρέτησης 

της ατομικής υγιεινής, οι επιφάνειες να  είναι ασφαλείς για τους χρήστες. Θα 

πρέπει να προσφέρουν άνετο χώρο, εσωτερικό κλείδωμα της πόρτας για οπτική 

απομόνωση του χρήστη, επαρκή φωτισμό και εξαερισμό του εσωτερικού χώρου, 

χώρο αποθήκευσης επαρκούς ποσότητας λυμάτων. Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει 

να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο και λεκάνη ανοικτού η κλειστού τύπου και 

θέση για χαρτί υγείας. Απαιτείται η απομάκρυνση των λυμάτων να γίνεται κατ’ 

ελάχιστον 5 φορές την εβδομάδα ανάλογα την χρήση. Το χημικό απολυμαντικό 

υγρό θα πρέπει να είναι βιολογικά αποδεκτό καταπολεμά τις δυσάρεστες οσμές, 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.                                                                                    

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
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