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Αρ. Μελέτης: 19/2022 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Μίσθωση χημικών τουαλετών  έτους 2022 

  (Αρ. σελίδων: 26) 

 

Πηγή Χρηματοδότησης: 

Ίδιοι Πόροι 

 

CPV: 24955000-3 
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Τεχνική Έκθεση 

 

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 μιας πόλης να έχουν πρόσβαση σε 

χώρους δημόσιων τουαλετών. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ16194/Φεβρ.2012 αλλά και  πλείστες υγειονομικές διατάξεις  η 

χρησιμοποίηση κινητών χημικών τουαλετών είναι επιβεβλημένη για λόγους δημοσίας υγείας σε δημόσιους 

χώρους συνάθροισης κοινού όπου για διάφορους λόγους είναι αδύνατη η κατασκευή ή συντήρηση σταθερών 

τουαλετών. 

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, πρόκειται να προβεί σε μίσθωση πέντε (5) κινητών 

χημικών τουαλετών για την χρονική περίοδο του έτους 2022, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου εξοπλισμού και 

για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.  

Οι χημικές τουαλέτες πρόκειται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της λαϊκής αγοράς στην έδρα του δήμου. 

Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την συνάθροιση δημοτών σε διάφορους υπαίθριους χώρους (λαϊκές 

αγοράς κ.α.),όπου δεν υπάρχουν τουαλέτες για να καλύψουν τις ανάγκες των δημοτών και παράλληλα να μην 

επιβαρύνονται τα παρακείμενα καταστήματα, των χώρων συνάθροισης, ενώ αποφεύγεται και η επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος και η δημιουργία εστιών μόλυνση 

Με  την παρούσα προβλέπεται  η  μίσθωση,  η  μεταφορά  και  τοποθέτηση,  η συντήρηση  και  ο  

καθαρισμός συνολικά πέντε (5 ατομικών χημικών τουαλετών), ανά εβδομάδα για την εξυπηρέτηση των πολιτών 

κατά την ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς. Επίσης με την παρούσα μελέτη προβλέπεται και η μίσθωση,  η  

μεταφορά  και  τοποθέτηση,  η συντήρηση  και  ο  καθαρισμός συνολικά δυο (2) χημικών τουαλετών κατά 

περίπτωση για τις εκδηλώσεις του δήμου, όποτε και εφόσον απαιτηθεί. 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 

και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
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Τα προς μίσθωση είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Θα 

πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις 

και το επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 

9001 διασφάλισης ποιότητας και ISO 14001 για την προστασία του περιβάλλοντος και ISO 45001. 

Επίσης οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας, άνεσης και εξυπηρέτησης της 

ατομικής υγιεινής, οι επιφάνειες να αποτρέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων και τη δημιουργία κινδύνων 

μολύνσεως από τους χρήστες. 

Η εν λόγω προμήθεια πρέπει να γίνει άμεσα για την διασφάλιση βασικών κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας. 

Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) των ζητούμενων προϊόντων είναι: 

CPV Περιγραφή  

24955000-3 Χημικές τουαλέτες  

 

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης το συνολικό κόστος της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.707,60 €€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα 

αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 και συγκεκριμένα 

στον ακόλουθο K.A. Εξόδων: 

Κ.Α.Ε. Τίτλος  

70-6236.0001 Χημικές τουαλέτες 

 

Να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις: 

Υ1γ/Γ.Π./143183 27.12.2010 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων. 

 Υ.Α. Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718τ.Β/28.12.2012) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 

λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων ποτών και άλλες διατάξεις. 

 Υ1γ./ΓΠ/οικ.4476/14.1.2013 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Υ.Α. Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/2012 

 Υ1γ/ΓΠ/οικ.71459/30.7.2013 Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς ποτών σε κινητούς ή 

προσωρινούς χώρους 

 Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16194/Φεβρ.2012 Κινητές τουαλέτες χωρίς αποχέτευση –Απαιτήσεις για 

υπηρεσίες και προϊόντα σχετικά με την εγκατάσταση καμπίνων και προϊόντων υγιεινής 

 

Υπολογισμός τεμαχίων μίσθωσης χημικών τουαλετών  

Τουαλέτες χωρίς αποχέτευση - Απαιτήσεις για υπηρεσίες και προϊόντα σχετικά με την εγκατάσταση 

καμπινών και προϊόντων υγιεινής 

Ειδικότερα στη λαϊκή αγορά της Αλιάρτου, αναπτύσσονται 60 πάγκοι παραγωγών - πωλητών με μέσο όρο 2 

εργαζομένους ανά πάγκο. 
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Η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά ξεκινάει την λειτουργία της από τις 5.00 το πρωί με το στήσιμο των πάγκων και 

διαρκούν, μέχρι τις 15.00 το απόγευμα όταν τελειώνει και το μάζεμα των πάγκων, δηλαδή περίπου 10 ώρες 

ημερησίως. 

Θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες 120 περίπου εργαζομένων 60 πάγκοι Χ 2 εργαζ/πάγκο = 120 εργαζόμενοι).  

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των πελατών της λαϊκής αγοράς που θα κάνουν χρήση τουαλέτας ανέρχονται 

περίπου στο 50% του αριθμού των εργαζομένων. Άρα ο προβλεπόμενος αριθμός κοινού, που θα 

χρησιμοποιήσει την τουαλέτα ανέρχεται σε 60 άτομα.  

Με βάση τον πίνακα της σχετικής υγειονομικής εγκυκλίου για 100 άτομα απαιτούνται 4 τουαλέτες συνδεμένες 

σε αποχέτευση και μια επιπλέον τουαλέτα για κάθε επιπλέον 50 άτομα, άρα και αρχάς απαιτούνται 

τουλάχιστον 5 τουαλέτες ενώ με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπο, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την τουαλέτα 

μία φορά κάθε τέσσερεις ώρες και η χημική τουαλέτα χρησιμοποιείται χωρίς μεσολάβηση υπηρεσίας 

καθαρισμού για 100 χρήσεις. Άρα τα 160 άτομα θα χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, εντός του 10ώρου 

λειτουργίας, κατά μέσο όρο 2,5 φορές δηλαδή θα πραγματοποιηθούν συνολικά 180 X2,5= 450 χρήσεις που 

σημαίνει (από τον συνδυασμό της υγειονομικής διάταξης με το ευρωπαϊκά πρότυπο) ότι 5 χημικές τουαλέτες 

επαρκούν να εξυπηρετήσουν 450 χρήσεις χωρίς την μεσολάβηση καθαρισμού. 

 

Τοποθέτηση  

Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται στις 18:00 έως 20:00 της προηγούμενης και θα αποσύρονται από 16:00 

έως 18:00 της ίδιας µέρας. 

Οι τουαλέτες για τις εκδηλώσεις θα τοποθετούνται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία πριν 

την έναρξη της εκδήλωσης και θα αποσύρονται μετά τη λήξη αυτής (εφόσον απαιτηθεί). 

Οι τουαλέτες θα μεταφέρονται με όχημα που θα φέρει άδεια κυκλοφορίας ΙΧ φορτηγού, αδειοδοτημένου 

ως όχημα- πλυντήριο χημικών τουαλετών. 

  Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31-12-2022.  

Οι ποσότητες έχουν υπολογισθεί με βάση τα δεδομένα από τις καταγραφείσες ανάγκες και αφορούν το 

έτος 2022. 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, έχει το δικαίωμα να ελέγξει όποτε κρίνει 

απαραίτητο, δείγματα του εκάστοτε προϊόντος ως προς την ποιότητα, ελέγχοντας τυχόν αποκλίσεις των 

προσφερόμενων υλικών με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.  

Σε περίπτωση απόκλισης, δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια Επιτροπή του Δήμου να μην παραλάβει τα 

είδη και να ζητήσει από τον ανάδοχο αντικατάσταση αυτών. 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Ν.4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί Ν. 4782/2021. 

Συντάχθηκε 

Αλίαρτος, 18-03-2022 

 

 

Ταρώνη Στέλλα   

Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε. 
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Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης  
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

χρονική 

διάρκεια 

(ημέρες) 

Εβδομαδιαία τιμή 

μίσθωσης 

καθαρισμός & 

συντήρηση / τμχ 

Δαπάνη  

1 

Μίσθωση, μεταφορά, 

τοποθέτηση, συντήρηση, 

καθαρισμός χημικών τουαλετών, 

σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών (λαϊκή αγορά) 

Τεμάχια  5 40 13,00 € 2.600,00 € 

 

Μίσθωση, μεταφορά, 

τοποθέτηση, συντήρηση, 

καθαρισμός χημικών τουαλετών, 

σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών για εκδηλώσεις 

(εφόσον απαιτηθεί) 

Τεμάχια 2 10 13,00 € 260,00 

 

Μίσθωση, μεταφορά, 

τοποθέτηση, συντήρηση, 

καθαρισμός χημικών τουαλετών 

ΑμεΑ, σύμφωνα με το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών για 

εκδηλώσεις (εφόσον απαιτηθεί) 

Τεμάχια 1 10 13,00 € 130,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.990,00 € 

Φ.Π.Α. 24 % 717,60 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.707,60 € 

Στην τιμή  περιλαμβάνεται η  μίσθωση,  η  μεταφορά  και  τοποθέτηση,  η συντήρηση  και  ο  καθαρισμός 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 18-03-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 18-03-2022 

   

Ταρώνη Στέλlα  Βαρουξής Χρήστος 

Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Οι προδιαγραφές των τουαλετών που πρόκειται να μισθώσει ο Δήμος είναι οι ακόλουθες:  

Η τουαλέτα θα είναι κινητή, μονόχωρη και θα χρησιμοποιείται τόσο από άνδρες όσο και  από γυναίκες. Οι 

διαστάσεις της θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την άνετη είσοδο, παραμονή και χρήση της.  

Θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και μη πορώδες, ώστε να είναι 

αποτελεσματικός  ο  καθαρισμός  ,  ενώ  το  δάπεδο  της  θα  είναι  βαρέως  τύπου  και  αντιολισθηρό. 

Γενικά, όλα τα υλικά της τουαλέτας είτε αυτά αφορούν στα δομικά της στοιχεία είτε αφορούν στα 

παρελκόμενα (λεκάνη, καθρέπτη, κρεμάστρα ρούχων, καλαθάκι ακαθάρτων κ.λ.π) 

θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή σε διάβρωση και στη ηλιακή 

ακτινοβολία. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να μην είναι εύφλεκτα, ενώ ο εσωτερικός και εξωτερικός 

χρωματισμός της τουαλέτας θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση χωρίς να  παρουσιάζει  

ξεθωριάσματα  ή  άλλες  φθορές  από  χρήση,  από  βανδαλισμούς  ή  από  τις  περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο πριν την αρχική τοποθέτηση των τουαλετών όσο και κατά τη διάρκεια της 

περιόδου χρήσης τους σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση 

όσων τουαλετών κρίνει ότι παρουσιάζουν έντονες φθορές ή έχουν  καταστραφεί  ή  γενικά  

υπολειτουργούν  ή  επιβαρύνουν  αισθητικά  ή  λειτουργικά  το περιβάλλον τους. Η κατασκευή της 

τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον επαρκή αερισμό και φωτισμό του εσωτερικού της.  

Η καμπίνα θα πρέπει να διαθέτει πόρτα εισόδου σε άριστη λειτουργική κατάσταση, η οποία να ασφαλίζει  

από  το  εσωτερικό  της  και  να  υπάρχει  διακριτή  εξωτερική  σήμανση  όταν  είναι κατειλημμένη.  
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Επίσης όλες οι τουαλέτες θα φέρουν χρήση ειδικής συσκευής απόσμησης για τη δημιουργία ενός «ευχάριστου»  

περιβάλλοντος, αλλά και ταυτόχρονα ασφαλούς για τη δημόσια υγεία με την τοποθέτηση εντός της καμπίνας 

συσκευής απόσμησης, βάσει των χαρακτηριστικών που αναγράφονται στον σχετικό πίνακα. Οι θέσεις τοποθέτησης 

και ο αριθμός των τουαλετών ανά θέση καθορίζεται από το Δήμο ανάλογα με τον αναμενόμενο αριθμό χρηστών και 

το σκοπό. Για την τοποθέτηση και λειτουργία της τουαλέτας δεν θα πρέπει να απαιτείται σύνδεση με κοινόχρηστο 

δίκτυο αποχέτευσης ή ύδρευσης, αλλά να μπορεί να λειτουργεί εντελώς αυτόνομα.  

 

Ειδικά χαρακτηριστικά:  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ελάχιστες 

Εξωτερικές 

  Πλάτος    Χ    Μήκος    Χ   Ύψος 

  1,00 μ.     Χ    1,00 μ.     Χ   2,00 μ.  

με μέτρηση από το υψηλότερο σημείο της καμπίνας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

 

Να περιλαμβάνεται μία λεκάνη διπλής χρήσεως, δηλαδή ευρωπαϊκού και ανατολικού 

τύπου. 

Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση) 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και αρίστης ποιότητας με κατάλληλα πρόσμεικτα 

για αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Σε περίπτωση εμπρησμού ή 

πυρκαγιάς το υλικό δεν πρέπει να φλέγεται αλλά να λιώνει. Επίσης θα πρέπει να 

διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για τον επαρκή αερισμό της χημικής τουαλέτας 

ΧΡΩΜΑ  

Κατάλληλη βαφή  για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο  και να δρα θερμομονωτικά 

πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας , ειδικά για τη σκεπή η απόχρωση να είναι ανοικτή 

ώστε να διαχέει τον φωτισμό στο εσωτερικό 

 ΚΑΜΠΙΝΑ 

 

Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η αντοχή σε 

κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο 

επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα.  Όταν η καμπίνα είναι κλειστή δεν 

πρέπει να φαίνεται το εσωτερικό της από έξω. Η καμπίνα να πλένεται και να 

καθαρίζεται εύκολα. Το δάπεδο  είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό. 

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

Άνοιγμα πόρτας εισόδου κατ’ ελάχιστον 90 μοίρες Να  είναι ανθεκτική και διαθέτει 

μηχανισμό κλεισίματος. Η πόρτα θα πρέπει να διαθέτει κάποιο μέσο ανοίγματος 

και κλεισίματος με το χέρι από το εσωτερικό και το εξωτερικό , να υπάρχει η 

δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης ανοίγει από έξω.  

 Ένδειξη ανδρών - γυναικών  

 Σήμα Απαγορευτικού στάθμευσης.  

ΛΕΚΑΝΗ & ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 

 

Η προσφερόμενη λεκάνη επί ποινή αποκλεισμού θα είναι ανοικτού τύπου, λεκάνη-

κάθισμα ευρωπαϊκού τύπου το οποίο ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

κάθισμα ανατολικού τύπου για ανέπαφη χρήση της λεκάνης και την διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου υγιεινής των εξυπηρετούμενων επισκεπτών. 

Οι προσφερόμενες καμπίνες και η λεκάνη διπλής χρήσεως  θα είναι τα αυθεντικά του 
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κατασκευαστικού οίκου το οποία θα πρέπει να πιστοποιούνται με την προσκόμιση 

τεχνικών φυλλαδίων-prospectus. Ο ως άνω κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να 

διαθέτει  ISO διασφάλισης ποιότητας 9001.  

Επίσης ο κατασκευαστής θα πρέπει να δηλώνει ότι οι χημικές τουαλέτες που πληρούν 

το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16194-12 (Ζ) για τις λαϊκές αγορές. 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Χωρητικότητα τουλάχιστον 200 λίτρων με τουλάχιστον ένα αεραγωγό για την αποφυγή 

οσμών στο εσωτερικό της καμπίνας. 

Το σύστημα της δεξαμενής θα πρέπει να είναι με καζανάκι ανακυκλοφορίας με 

μηχανική χειροκίνητη ή ποδοκίνητη αντλία. 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Βάση Χαρτιού υγείας 

 Κρεμάστρα ρούχων 

 Χειρολαβές στήριξης - στιβαρής κατασκευής ενσωματωμένες στη πόρτα, για 

την διευκόλυνση του καθίσματος του χρήστη στην περίπτωση που επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει τη τουαλέτα ως τουαλέτα «ανατολικού τύπου».   

 Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός του θαλάμου τοποθετημένες σε 

κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση 

ΓΕΝΙΚΑ Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 και ISO 45001 

ΒΑΡΟΣ  Το βάρος της τουαλέτας δεν είναι γενικά μεγάλο και μεταφέρεται εύκολα. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Δεν απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση) για τις τουαλέτες 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αδειοδοτημένο όχημα για μεταφορά χημικών τουαλετών 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΜΕΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ελάχιστες 

Εξωτερικές 

  Πλάτος    Χ    Μήκος    Χ   Ύψος 

  2,20 μ.     Χ    1,60 μ.     Χ   2,20 μ.  

με μέτρηση από το υψηλότερο σημείο της καμπίνας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

Να περιλαμβάνεται μία λεκάνη διπλής χρήσεως, δηλαδή ευρωπαϊκού και ανατολικού 

τύπου. Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση) 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και αρίστης ποιότητας με κατάλληλα πρόσμεικτα 

για αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Σε περίπτωση εμπρησμού ή 

πυρκαγιάς το υλικό δεν πρέπει να φλέγεται αλλά να λιώνει. Επίσης θα πρέπει να 

διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για τον επαρκή αερισμό της χημικής τουαλέτας 

ΧΡΩΜΑ  

Κατάλληλη βαφή  για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο  και να δρα θερμομονωτικά 

πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας , ειδικά για τη σκεπή η απόχρωση να είναι ανοικτή 

ώστε να διαχέει τον φωτισμό στο εσωτερικό 

 ΚΑΜΠΙΝΑ 

 

Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η αντοχή σε 

κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο 

επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα.  Όταν η καμπίνα είναι κλειστή δεν 

πρέπει να φαίνεται το εσωτερικό της από έξω. Η καμπίνα να πλένεται και να 

καθαρίζεται εύκολα. Το δάπεδο  είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.. 
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ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

Άνοιγμα πόρτας εισόδου κατ’ ελάχιστον 90 μοίρες Να  είναι ανθεκτική και διαθέτει 

μηχανισμό κλεισίματος. Η πόρτα θα πρέπει να διαθέτει κάποιο μέσο ανοίγματος 

και κλεισίματος με το χέρι από το εσωτερικό και το εξωτερικό , να υπάρχει η 

δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης ανοίγει από έξω.   

ΛΕΚΑΝΗ & ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 

 

Η προσφερόμενη λεκάνη επί ποινή αποκλεισμού θα είναι κλειστού τύπου, 

ενεργοποιημένη αποκλειστικά με χειραντλία εκπλύσεως λεκάνης. 

Οι προσφερόμενες καμπίνες και η λεκάνη θα είναι τα αυθεντικά του κατασκευαστικού 

οίκου το οποία θα πρέπει να πιστοποιούνται με την προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων-

prospectus. Ο ως άνω κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει  ISO διασφάλισης 

ποιότητας 9001.  

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Χωρητικότητα τουλάχιστον 250 λίτρων με τουλάχιστον ένα αεραγωγό για την αποφυγή 

οσμών στο εσωτερικό της καμπίνας. 

Το σύστημα της δεξαμενής θα πρέπει να είναι με καζανάκι ανακυκλοφορίας με 

μηχανική χειροκίνητη ή ποδοκίνητη αντλία. 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Για την εύκολη πρόσβαση του αναπηρικού αμαξιδίου, η είσοδος  θα πρέπει να στο ίδιο 

επίπεδο με το έδαφος.    

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Βάση Χαρτιού υγείας 

 Κρεμάστρα ρούχων 

 Να διαθέτει περιμετρικά μπάρες στήριξης εσωτερικώς 

 Να διαθέτει χερούλια μεταφοράς 

 Ευκολία πρόσβασης με αναπηρικό αμαξίδιο 

 Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός του θαλάμου τοποθετημένες σε κατάλληλη 

και πλήρως στεγανή θέση 

ΓΕΝΙΚΑ Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 και ISO 45001 

ΒΑΡΟΣ  Το βάρος της τουαλέτας δεν είναι γενικά μεγάλο και μεταφέρεται εύκολα. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Δεν απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση) για τις τουαλέτες 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αδειοδοτημένο όχημα για μεταφορά χημικών τουαλετών 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ  

 

Κάθε καμπίνα, θα διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα απόσμησης. Η εξουδετέρωση θα 

επιτυγχάνεται  με διάχυση ενεργών συστατικών.. Το υλικό εξουδετέρωσης, δεν θα 

παρουσιάζει τοξικότητα και δεν θα προκαλεί αλλεργίες. Τα παραπάνω θα βεβαιώνονται 

από σχετικές επιστολές του κατασκευαστικού οίκου και θα αποδεικνύονται  από το φύλλο 

δεδομένων ασφαλείας του υλικού από τον κατασκευαστή 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 

Το υλικό απόσμησης θα είναι τοποθετημένο σε συσκευή που θα στερεωθεί μόνιμα  εντός 

της καμπίνας και θα περιέχει το υλικό απόσμησης. Στην  περίπτωση που το υλικό θα 

τελειώνει, κατά την επίσκεψη της τουαλέτας από το συνεργείο θα επανατοποθετείται νέο 

υλικό με ενεργά συστατικά εντός της συσκευής. Η διάρκεια κάλυψης που θα προσφέρει 

θα πρέπει να είναι από 4 έως 8 εβδομάδες 
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ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΑΠΟΣΜΙΣΗΣ 

Τα ενεργά συστατικά να είναι κατά προτίμηση σε αέρια μορφή, για την αποφυγή 

δημιουργίας βακτηριδίων και μυκήτων 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το προϊόν δεν θα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στην διαχείρισή / εφαρμογή του. 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Το σύστημα  πρέπει να έχει δυνατότητα λειτουργίας καθ όλο το 24ωρο.  

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κατασκευαστικός οίκος του προϊόντος θα πρέπει να διαθέτει  

 ISO 9001:2015 

 ISO 14001:2009 

 ISO 45001:2018 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
Η συσκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ασφαλές σημείο έτσι ώστε να εύκολη η 

αλλαγή του υλικού απόσμησης. 

 

 

Τοποθέτηση – Απομάκρυνση  

Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο, στο χώρο ή στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας της Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.  

Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια. Ο ανάδοχος 

πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες σε άψογη λειτουργική κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής κατά την 

μεταφορά, την τοποθέτηση και την απομάκρυνσή τους.  

Το κόστος της αρχικής μεταφοράς, τοποθέτησης και απομάκρυνσης των τουαλετών μετά το τέλος της μίσθωσης 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Συντήρηση και καθαρισμός: 

ΟΙ απαιτήσεις που καθορίζονται παρακάτω στην παρούσα παράγραφο αφορούν τόσο τις χημικές τουαλέτες που 

θα μισθωθούν από τον ανάδοχο που θα διαθέσει ο Δήμος.  

Κάθε δαπάνη που αφορά στη συντήρηση και στον τακτικό καθαρισμό των τουαλετών για χρονικό διάστημα που θα 

προβλέπεται στη σχετική σύμβαση θα βαρύνει τον ανάδοχο.  

Ο καθαρισμός και η συντήρηση των τουαλετών θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση για όλο το χρονικό διάστημα που 

θα προβλέπει η σχετική σύμβαση.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκτέλεσης της συντήρησης και του καθαρισμού περιλαμβάνουν: 

 Χρήση καθαρού νερού με υψηλή πίεση για την έκπλυση όλων των επιφανειών της τουαλέτας και ειδικά 

της λεκάνης, του ουρητηρίου, του νιπτήρα και του δαπέδου. 

 Χρήση χημικών, απολυμαντικών – αντισηπτικών υλικών και αποσμητικών χώρων τα οποία θα πρέπει να 

είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης της χώρας μας, να είναι ασφαλή για τους 

χρήστες και το περιβάλλον και κατάλληλα για την αντιμετώπιση του COVID-19. Τα υλικά αυτά θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες διαχείρισης και εφαρμογής τους, ενώ 

η απόρριψη των συσκευασιών και των υπολειμμάτων τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας και στους αντίστοιχους κατά περίπτωση φορείς υποδοχής.  
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 Απαγόρευση απόρριψης των άχρηστων χημικών υλικών ή υπολειμμάτων σκευασμάτων στους κάδους 

αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή ανακύκλωσης του Δήμου, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών 

με βάσει τα οποία επιτρέπεται η απόρριψη σε τέτοια σημεία. Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 

υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη τους ως προς την τήρηση της περιβαλλοντικής και 

υγειονομικής νομοθεσίας και επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη διαχείρισης των άχρηστων υλικών.  

 Εκκένωση της δεξαμενής λυμάτων και απόρριψη στα σημεία υποδοχής λυμάτων των μονάδων 

επεξεργασίας αποβλήτων της επιλογής του. Για την εκκένωση και μεταφορά των λυμάτων θα 

χρησιμοποιούνται ειδικά για το σκοπό αυτό βυτιοφόρα οχήματα, απαγορευμένου κάθε τρόπου ή μέσου 

μεταφοράς που δεν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Τα παραστατικά που θα εκδίδει η 

μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων για την παραλαβή των λυμάτων, θα αποτελούν ένα εκ των 

δικαιολογητικών πληρωμής του αναδόχου και θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αρμόδια επιτροπής 

παραλαβής. 

 Πλήρωση των δεξαμενών καθαρού νερού 

 Πλήρωση της αντίστοιχης συσκευής με υγρό σαπούνι 

 Πλήρωση της αντίστοιχης συσκευής με υγρό αντισηπτικό κατάλληλο για την αντισηψία κατά COVID-19 

 Αναπλήρωση χαρτιού υγείας. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ένα όχημα εξοπλισμένο με ειδικά 

πιεστικά και αντλητικά συγκροτήματα καθώς και δεξαμενή συλλογής λυμάτων και καθαρού νερού. Επίσης θα 

πρέπει να διαθέτει σε περίπτωση βλάβης του οχήματος αυτού,  ένα (1) δεύτερο εφεδρικό όχημα το οποίο θα 

μπορεί εντός τριών (3) ωρών από την προκύπτουσα βλάβη να αναλάβει την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου του 

καθαρισμού και της απολύμανσης 

 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού, ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του 

πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας, θα πρέπει να εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες και οδηγίες, που 

αφορούν τα εξής:  

1. Προμήθεια υλικών και μηχανημάτων καθαρισμού, με βάση υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις  

2. Οργάνωση των εργασιών καθαρισμού  

3. Υλοποίηση των εργασιών με βάση καθορισμένες οδηγίες εργασίας  

4. Έλεγχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού  

5. Καταγραφή και διαχείριση των διαφόρων προβλημάτων και παραπόνων με συγκεκριμένο τρόπο 6. Υποστήριξη 

των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Η τιμή της προσφοράς για τα ανωτέρω, θα περιλαμβάνει μια (1) συντήρηση - καθαρισμού για τις πέντε χημικές 

τουαλέτες που θα χρησιμοποιούνται στο χώρο τις λαϊκής. Συγκεκριμένα θα γίνεται:  

 εκκένωση αποβλήτων,  

 νέα χημικά,  

 γενικός καθαρισμός μέσα στην καμπίνα με νερό υπό πίεση και ειδικά χημικά,  
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 απολύμανση,  

 έλεγχος για τυχόν ζημιές,  

 χαρτί υγείας,  

 γέμισμα νιπτήρα με φρέσκο νερό.  

Ακόμη στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά/τοποθέτηση της χημικής τουαλέτας. Επίσης ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση μετά την απολύμανση να κολλά αυτοκόλλητο που να επιβεβαιώνει την απολύμανση με σφραγίδα της 

εταιρίας. 

 

Δοκιμές - Έλεγχος Παραλαβής  

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η πληρότητα, αρτιότητα και λειτουργία των παραλαμβανόμενων τουαλετών, αν 

δηλαδή αυτές πληρούν τις προδιαγραφές που παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις.  

Παραλαβή δεν θα γίνεται δεκτή αν το προσφερόμενο αντικείμενο δεν είναι των εγκεκριμένων τύπων και δεν 

παρέχεται η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Επίσης παραλαβή δεν μπορεί να γίνει δεκτή αν κατά τη 

δοκιμή αποδειχθεί ότι η τουαλέτα δεν έχει όλες τις δυνατότητες, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και δεν παρέχει 

όλες τις εγγυήσεις καλής λειτουργίας.  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός την επίδειξη και δοκιμή των τουαλετών και η ανάρτηση 

γραπτών αναλυτικών οδηγιών χρήσης τους.  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας μέχρι την λήξη της σύμβασης και θα καλύπτει όλα τα μηχανικά 

μέρη.  

Επίσης θα πρέπει  να φέρουν και τις σχετικές πιστοποιήσεις ISO, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018  

επιθυμητό το OHSAS 18001 για την διαχείριση χημικών τουαλετών. 

 

Προϋποθέσεις μίσθωσης 

Για  τη σωστή  λειτουργία  των  τουαλετών  κατά  την  περίοδο  της  ενοικίασης  ο μισθωτής θα πρέπει να αναλάβει: 

 Τη μεταφορά, τοποθέτηση στους καθορισμένους χώρους, τους απαιτούµενους τακτικούς καθαρισμούς και 

την απομάκρυνση της τουαλέτας, όπως επίσης και την τακτική συντήρησή τους. 

 Το σχολαστικό καθάρισμα των τουαλετών πριν τη μεταφορά τους στη θέση τους, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Το  άδειασμα  της  δεξαμενής, λαμβάνοντας υπόψη τις μετεωρολογικές συνθήκες και τον αριθμό των 

χρηστών. 

 Εκκένωση   της   δεξαμενής   της   τουαλέτας   µε   αναρρόφηση   και απομάκρυνση των λυμάτων από 

ειδικά βυτία. Θα ακολουθεί καθαρισμός µε πίεση και απολύμανση µε χημικό διάλυμα του εσωτερικού της 

δεξαμενής των λυμάτων. 

 Σχολαστικό καθάρισμα και απολύμανση του εσωτερικού της τουαλέτας µε νερό υπό πίεση αμέσως µετά 

την εκκένωση της δεξαμενής λυμάτων, έτσι ώστε να µη µένουν υπολείµµατα λυμάτων στα εσωτερικά της 

τοιχώματα µε κίνδυνο  τον  πολλαπλασιασμό μικροβίων, δημιουργία οσμών και κακή εν γένει λειτουργία. 

 Ανανέωση   των   χημικών   για   τη   διάσπαση   των   λυμάτων   και τοποθέτηση αναλωσίμων (χαρτί 

υγείας, κρεμοσάπουνο, αντισηπτικό κατά της διάδοσης covid-19 κλπ). 

 Ανανέωση του αποσμητικού χώρου 
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 Όλοι οι απαιτούμενοι καθαρισμοί θα γίνονται σε χώρο που διαθέτει ο προμηθευτής και όχι στο χώρο 

τοποθέτησης ή στο όχημα μεταφοράς. 

 

Τέλος, ο   προμηθευτής   πρέπει   να   προβλέπει   ότι   μπορεί   να   παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη διάρκεια 

χρήσης των τουαλετών γι΄ αυτό θα πρέπει να διεξάγει περιοδικούς ελέγχους και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

τυχόν δυσκολίες. 

Ο ∆ήµος  Αλιάρτου - Θεσπιέων διατηρεί το δικαίωμα τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης των όρων υγιεινής 

από αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση που οι τουαλέτες δεν πληρούν τους όρους υγιεινής, θα συντάσσεται 

πρωτόκολλο παράβασης  προς  την  επιτροπή  προμηθειών στο  οποίο  θα  αναφέρονται  οι παραβάσεις που 

διαπιστώθηκαν. 

 

Γενικές απαιτήσεις 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί της πάσης φύσεως εργασίες που απορρέουν από τη σχετική 

σύμβαση με την επιμέλεια και συνέπεια ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αναβαθμίζει το περιβάλλον και να 

συμβάλλει στη μέγιστη ικανοποίηση των χρηστών των τουαλετών με ιδιαίτερη μέριμνα στα μέτρα πρόληψης 

και μη διάδοσης της πανδημίας του COVID-19. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής, 

περιβαλλοντικής, περί κυκλοφορίας κλπ νομοθεσίας που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών που 

περιγράφονται και είναι ο μόνος υπεύθυνος και υπόλογος για τις ενέργειες ή παραλείψεις των συνεπειών 

τους.  

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του μέριμνα και δαπάνη να διασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες εκ 

του νόμου εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις δημοσίων αρχών ή υπηρεσιών που αφορούν στην εκτέλεση των 

εργασιών που θα του ανατεθούν.   

 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 εργαζομένους του. Οι 

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

των εργαζομένων του, των εργαζομένων του Δήμου και των τρίτων 

Η µη τήρηση των παραπάνω όρων θα συνεπάγεται τη λύση της σύµβασης. 

 

   

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 18-03-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 18-03-2022 

   

   

   

Ταρώνη Στέλλα   Βαρουξής Χρήστος  

Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Βαρουξής Χρήστος   

Τηλέφωνο: 22683-50.231  

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 
Α.Τ. 1: Μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση, καθαρισμός χημικών τουαλετών, σύμφωνα με το 

τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

Μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση, καθαρισμός πέντε (5)  χημικών τουαλετών, σύμφωνα με το 

τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. ΟΙ χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν στη λαϊκή αγορά, σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τις υποδείξεις της αρμόδιας 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 (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: τεμάχιο/ημέρα 

Αριθμητικώς: 13,00 € 

Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και μηδέν λεπτά  

 

 

Α.Τ. 2: Μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση, καθαρισμός χημικών τουαλετών, σύμφωνα με το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών για εκδηλώσεις (εφόσον απαιτηθεί) 

Μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση, καθαρισμός μίας (1) χημικής τουαλέτας, σύμφωνα με το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο εκδηλώσεων, σύμφωνα με 

τις ανάγκες και τις υποδείξεις της αρμόδιας 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 (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: τεμάχιο/ημέρα 

Αριθμητικώς: 13,00 € 

Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και μηδέν λεπτά  
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Α.Τ. 3: Μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση, καθαρισμός χημικών τουαλετών ΑμεΑ, σύμφωνα με το 

τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για εκδηλώσεις (εφόσον απαιτηθεί) 

Μίσθωση, μεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση, καθαρισμός μίας (1) χημικής τουαλέτας, σύμφωνα με το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο εκδηλώσεων, σύμφωνα με 

τις ανάγκες και τις υποδείξεις της αρμόδιας 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 (€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Μονάδα Μέτρησης: τεμάχιο/ημέρα 

Αριθμητικώς: 13,00 € 

Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και μηδέν λεπτά  

 

 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 18-03-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 18-03-2022 

   

   

Ταρώνη Στέλλα  Βαρουξής Χρήστος 

Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας    

  

 

 

   

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος   

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ   

Πληροφορίες: Βαρουξής Χρήστος   

Τηλέφωνο: 22683-50.231  

Fax: 22680-22.690  

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr 

 

 

 

 

 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά την μίσθωση χημικών τουαλετών οι οποίες θα τοποθετηθούν 

προς χρήση σε διάφορα σημεία του δήμου όπου πραγματοποιείται λαϊκή αγορά και σε κοινόχρηστους 

χώρους διεξαγωγής υπαίθριων εκδηλώσεων,  για την αντιμετώπιση των αναγκών υγιεινής των δημοτών 

και των διερχομένων. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και 

αντικατασταθεί και ισχύουν.  

 

Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Σύμβαση που θα υπογραφεί 

β. Τεχνική Έκθεση 

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

στ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 3ο: Χρόνος εκτέλεσης 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31-12-2022. 

 

 

Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που  
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έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

Τα υλικά θα παραδοθούν στο χώρο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, με ευθύνη και δαπάνη του 

αναδόχου.  

 

Άρθρο 5ο: Συμβατική Δαπάνη  

Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζεται το ποσό των 3.707,60 € συμπ. 

24% Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 

και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος 

ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια 

του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω 

ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 

 

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

 

 

Άρθρο 8ο: Τήρηση προϋποθέσεων  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση της προμήθειας και των εργασιών.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στο πεδίο υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας , στο πεδίο περιβαλλοντικής διαχείρισης και στο πεδίο διασφάλισης ποιότητας. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει: 
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• Πιστοποιητικό επιμελητηρίου για το ασκούμενο επάγγελμά του.  

• Πιστοποιήσεις : α) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, για την προστασία του Περιβάλλοντος β) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2015 και γ)ISO 45001:2018.  

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που θα περιλαμβάνει τυχόν βλάβη που θα προκληθεί στο 

Περιβάλλον ή σε τρίτους από ατύχημα.  

• Να διαθέτει άδεια εναπόθεσης λυμάτων σε Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων εντός ορίων του Νομού 

Βοιωτίας 

• Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα (1) όχημα εξοπλισμένο με ειδικά πιεστικά και 

αντλητικά συγκροτήματα καθώς και δεξαμενή συλλογής λυμάτων και καθαρού νερού. Επίσης θα 

πρέπει να διαθέτει σε περίπτωση βλάβης του οχήματος αυτού, ένα (1) δεύτερο εφεδρικό όχημα το 

οποίο θα μπορεί εντός τριών (3) ωρών από την προκύπτουσα βλάβη να αναλάβει την απρόσκοπτη 

συνέχιση του καθαρισμού και της απολύμανσης. 

• Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση και τεχνικά φυλλάδια- 

prospectus, που να αποδεικνύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό μίσθωση ειδών και την 

συμφωνία τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης Μελέτης και να έχει τη δυνατότητα 

προσκόμισης επί τόπου δειγμάτων των συγκεκριμένων ειδών με την κατάθεση φυσικού φακέλου σε 

χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

• Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και 

οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να 

πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.  

• Οι βλάβες που τυχόν υποστεί ο υπό μίσθωση εξοπλισμός κατά την διάρκεια της σύμβασης βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. Η επισκευή τους και η αντικατάσταση των επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίνει τον εξοπλισμό καθαρό στον τόπο και να τον εφοδιάζει άμεσα 

με τα αναγκαία για την λειτουργία είδη υγιεινής. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο 

προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.  

• Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση 

απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα 

θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

• Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

 

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής  

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου ή της 

τμηματικής παραλαβής και της παρεχόμενης υπηρεσίας.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στην έδρα του Δήμο. 

 

 

Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 

της ανάθεσης.  

 

 

Άρθρο 11ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παρεχόμενης υπηρεσίας 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπηρεσίας με τα αρμόδια όργανα θα παρακολουθεί στενά και συστηματικά 

και θα ελέγχει την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα και την εξέλιξη της 

σύμβασης.  

Ο οικονομικός φορέας τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας του Δήμου και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται από 

εκείνη.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 12ο: Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 

άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου, όπως αυτά έχουν 

τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους 

ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16, όπως αυτά 

έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις 

επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά 

που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 

που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση 

σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με 

την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το άρθρο 105 του Ν. 

4782/2021. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα 

αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες 

επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16, όπως αυτό  
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έχει διαμορφωθεί από το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021. Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι 

υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.  

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 

του συμβατικού χρόνου. 

 

Άρθρο 13ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου 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 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος 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.  

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 14ο – Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν. 4412/2016 όπως αυτό διαμορφώνεται με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις, με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό διαμορφώνεται με 

το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 

εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της  



Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  
Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:info@aliartos.gov.gr 

20 

 

συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της 

καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 

του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 

 

Άρθρο 15ο : Ζημιές - Ατυχήματα 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί,, για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων 

σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχών θα συμβούν στο προσωπικό 

του αναδόχου ή σε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, 

τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές. Σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις 

αυτές.  

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 

προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών, χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια 

υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιόν 

τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεεί στην επανόρθωσή της. 

 

Άρθρο 16ο : Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού απολύμανσης 

Οι εργασίες καθαρισμού - απολύμανσης τουαλετών περιλαμβάνουν ενδεικτικά:  

• Εσωτερικό καθαρισμό τοιχωμάτων, δαπέδου και οροφής  

• Εξωτερικό καθαρισμό των τοιχωμάτων και περιμετρικώς πλύσιμο και καθαρισμό σε ακτίνα πέντε (5) 

μέτρα.  

• Άντληση λυμάτων από τη δεξαμενή  

• Εφοδιασμό του νιπτήρα, όπου υπάρχει, με καθαρό νερό 

• Πλήρωση της δεξαμενής λυμάτων με χημικό και διάλυμα νερού τουλάχιστον 20 Λίτρων 

• Ειδική απολύμανση λεκάνης  

• Γενική απολύμανση καμπίνας  

• Τοποθέτηση χαρτιού υγείας 

Αναλυτικά υπάρχουν στο τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 17ο : Τροποποίηση της Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν. 4412/16, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί 

και ισχύουν. 

  

Άρθρο 18ο: Μονομερής λύση της Σύμβασης  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει,  

β) ο προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 όπως αυτό ισχύει και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16, όπως αυτό ισχύει.  

 

Άρθρο 19ο: Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και 

δικαιώματα των συμβαλλομένων. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τη Σύμβαση, εφαρμόζονται 

αυτοδικαίως οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης. Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των 

συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με 

βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν 

αντιδικίας μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Βοιωτίας.  

 

Άρθρο 20ο : Σπουδαιότητα των όρων  

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να 

γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου 

της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλει τις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, θα γνωστοποιείται με έγγραφο 

του προς την Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών και θα αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και 

προκάλεσαν την αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης, που ανέλαβε, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 18-03-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 18-03-2022 
   

   

   

Ταρώνη Στέλλα    Βαρουξής Χρήστος  

Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά την μίσθωση χημικών τουαλετών οι οποίες θα τοποθετηθούν προς 

χρήση σε διάφορα σημεία του δήμου όπου πραγματοποιείται λαϊκή αγορά και σε κοινόχρηστους χώρους 

διεξαγωγής υπαίθριων εκδηλώσεων,  για την αντιμετώπιση των αναγκών υγιεινής των δημοτών και των 

διερχομένων. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και 

ισχύουν.  

 

Άρθρο 2ο: Εναρμόνιση με Μελέτη 

Η προσφερόμενη μίσθωση θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

Άρθρο 3ο: Ειδικά θέματα που αφορούν την μίσθωση των χημικών τουαλετών 

Α. Μεταφορά και τοποθέτηση 

Η δαπάνη μεταφοράς και τοποθέτησης κάθε τουαλέτας, στο χώρο τοποθέτησης της βαρύνει τον ανάδοχο. Η 

τοποθέτηση κάθε τουαλέτας θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο, σταθερό σημείο του εδάφους το οποίο να 

επιτρέπει την ασφαλή προσέγγιση των χρηστών. Θα πρέπει να στερεώνεται στο έδαφος με κατάλληλο τρόπο 

ώστε να μην κινδυνεύει με ολική ή μερική ανατροπή ή ολίσθηση, ειδικά στις περιπτώσεις που οι θέσεις 

τοποθέτησης θα βρίσκονται κοντά σε τυχόν εδαφικά πρανή ή τάφρους. Οι θέσεις τοποθέτησης θα πρέπει να 

είναι κατάλληλα επιλεγμένες ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή πρόσκρουσης των τυχόν διερχόμενων 

οχημάτων απευθείας πάνω στις τουαλέτες 

 

Β. Συντήρηση και καθαρισμός  

Κάθε δαπάνη που αφορά στη συντήρηση και τον τακτικό καθαρισμό (είτε αυτή αφορά σε χειρωνακτική 

εργασία ή στα απαιτούμενα υλικά) των τουαλετών για το χρονικό διάστημα που θα προβλέπεται στη σχετική 

σύμβαση θα βαρύνει τον ανάδοχο.  
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Γενικά, όλα τα υλικά της τουαλέτας, είτε αυτά αφορούν στα δομικά της στοιχεία, είτε αφορούν στα 

παρελκόμενα (λεκάνη, καθρέπτη, κρεμάστρα ρούχων, καλαθάκι ακαθάρτων κ.λ.π) θα πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας και να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή σε διάβρωση και στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα υλικά αυτά θα 

πρέπει να μην είναι εύφλεκτα, ενώ ο εσωτερικός και εξωτερικός χρωματισμός της τουαλέτας θα πρέπει να 

βρίσκεται σε άριστη κατάσταση χωρίς να παρουσιάζει ξεθωριάσματα ή άλλες φθορές από χρήση, από 

βανδαλισμούς ή από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Ο καθαρισμός και η συντήρηση των τουαλετών θα γίνεται σε καθημερινή βάση για όλο το χρονικό διάστημα 

που θα προβλέπει η σχετική σύμβαση. Εφόσον απαιτηθεί λόγω του αριθμού των χρηστών, ο καθαρισμός θα 

εκτελείται και περισσότερες της μίας φοράς ημερησίως σε όλες τις θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν οι 

τουαλέτες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκτέλεσης της συντήρησης και του καθαρισμού περιλαμβάνουν: 

Χρήση καθαρού νερού με  

1. Υψηλή πίεση για την έκπλυση όλων των επιφανειών της τουαλέτας και ειδικά της λεκάνης 

2. Χρήση χημικών, απολυμαντικών υλικών και αποσμητικών χώρων τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα 

από τους αρμόδιους Φορείς Πιστοποίησης της χώρας μας και θα είναι ασφαλή για τους χρήστες και το 

περιβάλλον. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 

διαχείρισης και εφαρμογής τους ενώ η απόρριψη των συσκευασιών και των υπολειμμάτων τους θα πρέπει 

να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και στους αντίστοιχους κατά περίπτωση 

φορείς υποδοχής.  

3. Απαγόρευση απόρριψης των άχρηστων χημικών υλικών ή υπολειμμάτων σκευασμάτων στους κάδους 

αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή ανακύκλωσης του Δήμου χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών με 

βάση τα οποία να επιτρέπεται η απόρριψη σε τέτοια σημεία. Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 

υπεύθυνος για οποιοδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του ως προς την τήρηση της περιβαλλοντικής και 

υγειονομικής νομοθεσίας και επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη διαχείρισης των άχρηστων υλικών.  

4. Εκκένωση της δεξαμενής λυμάτων και απόρριψη στα σημεία υποδοχής λυμάτων των μονάδων 

επεξεργασίας αποβλήτων. Για την εκκένωση και μεταφορά των λυμάτων θα χρησιμοποιούνται ειδικά για το 

σκοπό αυτό βυτιοφόρα οχήματα, απαγορευμένου κάθε τρόπου ή μέσου μεταφοράς που δεν πληρεί τις 

σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Τα παραστατικά που θα εκδίδει η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων 

για την παραλαβή των λυμάτων (κατά χρόνο και ποσότητα) θα αποτελούν ένα εκ των δικαιολογητικών 

πληρωμής του αναδόχου και θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή παραλαβής των 

εργασιών που θα ορίσει ο Δήμος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

5. Πλήρωση των δεξαμενών καθαρού νερού 

6. Πλήρωση της αντίστοιχης συσκευής με υγρό σαπούνι 

7. Πλήρωση της αντίστοιχης συσκευής με υγρό αντισηπτικό κατάλληλο για την αντισηψία κατά COVID-19 

8. Αναπλήρωση χαρτιού υγείας. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ένα όχημα εξοπλισμένο με ειδικά 

πιεστικά και αντλητικά συγκροτήματα καθώς και δεξαμενή συλλογής λυμάτων και καθαρού νερού. Επίσης θα 

πρέπει να διαθέτει σε περίπτωση βλάβης του οχήματος αυτού,  ένα (1) δεύτερο εφεδρικό όχημα το οποίο θα  
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μπορεί εντός τριών (3) ωρών από την προκύπτουσα βλάβη να αναλάβει την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου του 

καθαρισμού και της απολύμανσης. 

 

Γ. Χημικό απολυμαντικό 

Το χημικό απολυμαντικό υγρό πρέπει να είναι βιολογικά αποδεκτό και να περιέχει ειδικά συστατικά κατά των 

δυσάρεστων οσμών, να διαθέτει χρώμα και άρωμα, και να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να είναι 

ασφαλές για τους χρήστες αλλά και για το περιβάλλον. Το προϊόν πρέπει να είναι υδατοδιαλυτό, καθαρό 

βιολογικό, και να περιέχει μόνο φυσικά συστατικά. Δεν πρέπει να είναι αναφλέξιμο και να μην έχει εκρηκτικές 

ιδιότητες. Δεν πρέπει επίσης να λεκιάζει και όλα τα περιεχόμενα συστατικά να εμφανίζουν πρωτογενή 

βιοαποικοδόμηση μεγαλύτερη του 95%.  

 

Δ. Γενικές απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις πάσης φύσεως εργασίες που θα απορρέουν από τη σχετική 

σύμβαση με επιμέλεια και συνέπεια, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αναβαθμίζει το περιβάλλον και να συμβάλει 

στη μέγιστη ικανοποίηση των χρηστών των τουαλετών.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής, 

περιβαλλοντικής, περί κυκλοφορίας οχημάτων κ.λ.π. νομοθεσίας που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών που 

περιγράφονται και είναι μόνος υπεύθυνος και υπόλογος για τις ενέργειες ή παραλείψεις και των συνεπειών τους. 

Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων δια των αρμοδίων οργάνων του και της Επιτροπής παραλαβής των εργασιών θα 

ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την τήρηση των προδιαγραφών και όρων της παρούσας 

από τον ανάδοχο, μπορεί να προβαίνει σε επισημάνσεις και υποδείξεις καθώς και σε περικοπές έναντι του 

οικονομικού ανταλλάγματος της σχετικής σύμβασης όπως ορίζεται στη νομοθεσία, όποτε διαπιστώνει 

τεκμηριωμένα την απόκλιση ή παραβίαση των όρων της σχετικής σύμβασης ή την πλημμελή εκτέλεση των 

εργασιών.  

Η συστηματική παραβίαση όρων της σχετικής σύμβασης και της παρούσας, η συστηματική πλημμελής εκτέλεση 

των εργασιών και η μη συμμόρφωση στις υποδείξεις και προτάσεις του Δήμου αποτελούν λόγους έκπτωσης του 

αναδόχου με τις διαδικασίες, προϋποθέσεις και κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.  

Ο ανάδοχος δεν είναι υπόλογος για γεγονότα ή καταστάσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία, είναι όμως 

υποχρεωμένος να αποδείξει με δική του μέριμνα και προσκομίζοντας κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, ότι 

πρόκειται για ανωτέρα βία.  

Ειδικότερα, για όσα θέματα αφορούν στη διαθεσιμότητα των χημικών τουαλετών, την επάρκεια του απαιτούμενου 

προσωπικού και την επάρκεια αναλώσιμων ή υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των 

εργασιών, ο ανάδοχος τεκμαίρεται ότι με την υποβολή της προσφοράς του έχει εξασφαλίσει την επάρκεια και 

διαθεσιμότητα τους, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.  

Οι χημικές τουαλέτες που θα μισθωθούν θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE 

Συντάχθηκε  

Αλίαρτος, 18-03-2022 

 Θεωρήθηκε 

Αλίαρτος, 18-03-2022 
   

   

   

Ταρώνη Στέλλα    Βαρουξής Χρήστος  

Τοπογράφος  Μηχανικός Τ.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Μίσθωση χημικών τουαλετών, έτους 2022 

 

του οικονομικού φορέα ή ενώσεων αυτών  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

με έδρα τ……………………………… οδός ………………………………………………………αριθμ. …………... Τ.Κ. …………………......... Τηλ. 

……………………............. Fax……………………..........  

Αφού έλαβα γνώση τα τεύχη «Τεχνική Έκθεση», «Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό» «Γενική & 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών 

εκτέλεσης της, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά, αναλαμβάνω την προμήθεια των ειδών 

και υποβάλλω την παρούσα προσφορά 

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

μέτρησης  
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

χρονική 

διάρκεια 

(ημέρες) 

Εβδομαδιαία τιμή 

μίσθωσης 

καθαρισμός & 

συντήρηση / τμχ 

Δαπάνη  

1 

Μίσθωση, μεταφορά, 

τοποθέτηση, συντήρηση, 

καθαρισμός χημικών τουαλετών, 

σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών (λαϊκή αγορά) 

Τεμάχια  5 40   

 

Μίσθωση, μεταφορά, 

τοποθέτηση, συντήρηση, 

καθαρισμός χημικών τουαλετών, 

σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών για εκδηλώσεις 

(εφόσον απαιτηθεί) 

Τεμάχια 2 10   
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Μίσθωση, μεταφορά, 

τοποθέτηση, συντήρηση, 

καθαρισμός χημικών τουαλετών 

ΑμεΑ, σύμφωνα με το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών για 

εκδηλώσεις (εφόσον απαιτηθεί) 

Τεμάχια 1 10   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24 %  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 

Στην τιμή  περιλαμβάνεται η  μίσθωση,  η  μεταφορά  και  τοποθέτηση,  η συντήρηση  και  ο  καθαρισμός 

 

 

 

Ο προσφέρων 
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