
 

 

  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα   10-04-2020 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                               Αρ. Πρωτ.: 9360 
 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             

Πληροφορίες : Δημήτριος Μαυρίδης                                  Προς :  Κάθε οικονομικό φορέα 

Τηλέφωνο : 2521350664 
email:dmavr@dimosdramas.gr          
  
       
Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ''Μίσθωση 
  Χημικών Τουαλετών''  με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης. 
 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Μίσθωση Χημικών Τουαλετών, σύμφωνα με 
το υπ΄αρ. 8956/02-04-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα και την συνημμένη 04/2020 Τεχνική Μελέτη της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.   
 
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ορίσθηκε σε 8.497,81 € (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)  

(6.853,08 €  χωρίς Φ.Π.Α.) και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6235.01  με τίτλο “Μίσθωση 
χημικών τουαλετών” οικονομικού έτους 2020 . 
  
Η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την υπ΄ αριθμ. 2020/9197/07-04-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης.    
 
     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την 
ΠΕΜΠΤΗ 16 /04/2020 και ώρα 14:30  , στην Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  2ος όροφος 
γρ. 212. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
  
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
 

1. Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
 

2. Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 2ος όροφος γρ.212 
 

3. Προσφορά για την Μίσθωση Χημικών Τουαλετών 
 
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με την 

υπ΄αρ. 4/2020  μελέτη του Δήμου Δράμας, 

 

2. Τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο  22 του Ν. 4144/2013 . 

 



 

 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν  

ότι: 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική οργάνωση ή σε αρμόδια 

δημόσια αρχή και ότι αντικείμενο τους είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες 

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της αρ. 4/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης και το αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 

 
 Στον οικονομικό φορέα ,ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (προσωρινός ανάδοχος), θα σταλεί ειδική πρόσκληση σύμφωνα 

με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα 

οποία επιβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα): 

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ),οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς τους  (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).                     
Στη συνέχεια, μόνο ο προσωρινός ανάδοχος θα την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση 
για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν 
είναι σε ισχύ το χρονικό διάστημα της πρόσκλησης, τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει 
να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής της.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες 
πριν την υποβολή της. 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες) για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ (απαιτείται να εκδοθεί 
από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο 
και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα 
των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, οι οποίες θα 
καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Στη συνέχεια, μόνο ο προσωρινός 
ανάδοχος θα την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημέρωση δεν είναι σε ισχύει το χρονικό διάστημα της 
πρόσκλησης, τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη 
ασφαλιστική ενημερότητα που θα είναι σε ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της.  Σε περίπτωση 
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 



 

 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν 
από την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019).  

 Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
 Εκπροσώπησης και ii) Γενικό Πιστοποιητικό, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών 
 πριν από την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 
 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

 Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αναδόχου απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 
(Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 

 Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές είναι οι 

ακόλουθοι: 

 (Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν 

να καταβάλλουν εισφορές). 

 Δεν υπάρχει σε βάρος του αναδόχου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 

 Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 
Η κατακύρωση της μίσθωσης θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη Διεύθυνση 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτριο Μαυρίδη, τηλ:2521350664  
 

 

 
 

 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ 

 
 

 
 

 

        
 
 



 

 

           
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αρ. Μελέτης : 04/2020 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                           
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
Πληροφορίες : Δημήτριος Μαυρίδης 
Τηλέφωνο : 2521350664 
Fax: 2521020562 
email:dmavr@dimosdramas.gr  
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν  Τ Ο Υ ΑΛ Ε Τ Ω Ν   
 

 
 

ε ν δ ε ι κ τ ι κ ο ύ  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό   6.853,08 €  ( χ ω ρ ί ς  Φ . Π . Α . )   
κ α ι    8.497,81 €  ( μ ε  Φ . Π . Α . )  

 
 

  CPV: 24955000-3  (χημικές τουαλέτες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αρ. Μελέτης : 4/2020                                                             
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                         

 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ           Μίσθωση χημικών τουαλετών  
Πληροφορίες : Δημήτριος Μαυρίδης 
Τηλέφωνο : 2521350664 
email:dmavr@dimosdramas.gr  

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
        

Με την παρούσα Τεχνική Μελέτη ο Δήμος Δράμας θα αναθέσει την μίσθωση, τον 
καθαρισμό και την συντήρηση έξι (6) χημικών τουαλετών για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.    

Ο Δήμος θα προβεί στην μίσθωση των χημικών τουαλετών διότι δεν διαθέτει ούτε το 
απαιτούμενο προσωπικό, ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό (οικίσκους με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό, ειδικό όχημα συλλογής και διαχείρισης των λυμάτων κ.α.).                                                                                           
 Οι έξι  (6) χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν σε σημεία της περιοχής που διεξάγεται η 
λαϊκή αγορά, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών όλες τις ημερολογιακές ημέρες που 
προβλέπονται στον προϋπολογισμό της μελέτης.                                          

 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και θα λήξει μετά από 191 ημερολογιακές ημέρες.   

Ο Δήμος, σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι ύπαρξης των χημικών 
τουαλετών  δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει όλο το ποσό της σύμβασης με τον 
Ανάδοχο.     
  
 Αναλυτικότερα ,στη συγκεκριμένη μίσθωση θα εφαρμόζονται από τον Ανάδοχο όλα 
όσα αναφέρονται στη συνημμένη υπ΄αρ. 04/2020 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από τη 
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  για τον σκοπό αυτό. 
 Η τοποθέτηση  των τουαλετών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο 
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου.  
     Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 20 ημερών το αργότερο  από την ημερομηνία της 
έγγραφης πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (άρθρο 105 
παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και  όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 
4497/2017)     

   Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν4412/2016 
τμηματικά, σύμφωνα με την πιστοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την έκδοση 
εντάλματος πληρωμής και μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου  από τον 
ανάδοχο, που θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών της 
αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Δράμας. 

    Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
        Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των δύο συμβαλλομένων εφαρμόζεται το άρθρο 129 
του Ν. 4412/2016. 

 



 

 

Η  δαπάνη μίσθωσης των έξι (6) χημικών τουαλετών εκτιμάται στο ποσό των  
6.853,08 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  8.497,81 € (συμπεριλαμβανομένου) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
20.6235.01 με τίτλο “Μίσθωση χημικών τουαλετών”  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020. . 

 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ   

Για την τοποθέτηση των χημικών τουαλετών δεν θα απαιτείται παροχή νερού και δίκτυο 
αποχέτευσης. 

Οι χημικές τουαλέτες θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των 
λυμάτων από τον χρήστη) με επαρκή ανοίγματα για αερισμό. 

Οι πόρτες θα πρέπει να φέρουν ένδειξη του γένους (άρρεν ή θήλυ) και μηχανισμό 
κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη κατειλημμένου. Θα πρέπει επίσης να έχουν  σύρτη 
κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγουν από έξω με ειδικό κλειδί. 

 
Υλικά κατασκευής 

 Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά 
άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και 
βανδαλισμούς. 

 Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη 
έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.   

 Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.  

 Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό ώστε 
επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός.  

 Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ,ακόμα και σε 
μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες. 
 
Διαστάσεις 

 Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 100 -110  cm x 100 -110 cm (βάση) και 
200 -220 cm (ύψος). 

 Η εργονομία και το βάρος της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη 
μετακίνησή της.  

 Ο όγκος της θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη τοποθέτησή της σε οποιαδήποτε από τις 
καθορισμένες περιοχές.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά λεκάνης 

 Η λεκάνη πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό ανύψωσης του καπακιού σε 
κάθετη θέση μετά από κάθε χρήση.  

 Θα πρέπει να υπάρχει χαρτί υγείας σε ειδική θήκη.   
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά δεξαμενής  

 Ο  σχεδιασμός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό πλήρων 
χρήσεων και την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων. 

 Η δεξαμενή λυμάτων πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος που 
εμποδίζει την οπτική επαφή . Το διάφραγμα της δεξαμενής πρέπει να είναι εξοπλισμένο 
με σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης και να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και 
κατασκευή, ώστε να επιτρέπεται ο εύκολος καθαρισμός της δεξαμενής.  Η δεξαμενή  
πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού (που να καταλήγει εκτός καμπίνας) και να 
περιέχει το απαραίτητο χημικό υγρό για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών και  την 
απολύμανση.  

 Για τον καθαρισμό του διαφράγματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά 
απολυμαντικά υγρά σε δεξαμενές εντελώς ξεχωριστές από τη δεξαμενή των λυμάτων. 
Το διάφραγμα διαχωρισμού θα διαθέτει ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ταινία 



 

 

καθαριζόμενη με μηχανική δράση από ειδική λεπίδα.  Η απολύμανση του διαφράγματος 
θα γίνεται με ψεκασμό υγρού διαλύματος.  

 Απαγορεύεται ρητώς η ανακύκλωση των λυμάτων (ακόμη και αν φιλτράρονται) για τον 
καθαρισμό του διαφράγματος γιατί τα λύματα ,ακόμη και όταν φιλτράρονται, 
παραμένουν μολυσμένα σε υψηλό βαθμό.  
 
Η λειτουργία έκαστης τουαλέτας συνοψίζεται στα εξής :  
Μετά τη χρήση της τουαλέτας γίνεται χρήση μοχλού ώστε η διαχωριστική ταινία να 

περιστραφεί και να αδειάσει τα λύματα στην δεξαμενή. Ταυτόχρονα με την περιστροφή 
εμφανίζεται η άλλη πλευρά της ταινίας, η οποία έχει καθαριστεί μηχανικά από μεταλλική 
λεπίδα. Το κάθισμα της λεκάνης με αυτόματο μηχανισμό μετά από κάθε χρήση θα βρίσκεται σε 
κάθετη θέση ώστε να παραμένει στεγνό. Η αντλία που καθαρίζει το διαχωριστικό διάφραγμα, 
χρησιμοποιεί μόνο καθαρό απολυμαντικό υγρό, που περιέχεται σε δεξαμενή ανεξάρτητη από 
τη δεξαμενή λυμάτων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απόλυτη υγιεινή και καθαριότητα  
για τον χρήστη.    

 
Συχνότητα καθαρισμού  
Καθαρισμοί θα γίνονται και εκτάκτως, όταν οι ανάγκες το απαιτούν-άσχετα με την 

συχνότητα και το πρόγραμμα που  θα  καθοριστεί- και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες από 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Οι βασικές εργασίες που θα γίνονται από τον Ανάδοχο θα είναι οι παρακάτω : 

 απομάκρυνση των λυμάτων  

 απολύμανση της καμπίνας 

 τοποθέτηση χημικού υγρού και χαρτιού          

 εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο της καμπίνας 
 
 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ένα (1) 
όχημα εξοπλισμένο, με ειδικά πιεστικά και αντλητικά συγκροτήματα καθώς και δεξαμενή 
συλλογής λυμάτων και καθαρού νερού. 
 

Το κόστος της αρχικής μεταφοράς, τοποθέτησης και απομάκρυνσης των τουαλετών 
μετά το τέλος της μίσθωσης βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
Σε περίπτωση καταστροφής ή κλοπής χημικής/-ων τουαλέτας/-των, ο Δήμος Δράμας 

ουδεμία ευθύνη φέρει.   
 
Ο Ανάδοχος θα φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την άριστη ποιότητα των 

απορρυπαντικών και των βιολογικών υγρών  που θα χρησιμοποιούνται στις τουαλέτες. Τα 
προϊόντα καθαρισμού θα είναι απαλλαγμένα από προσμίξεις επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.  
Το κόστος των υλικών – μηχανημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία των τουαλετών 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθαρισμού, ο 
Ανάδοχος, στο πλαίσιο του πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας, θα πρέπει να  εφαρμόζει 
συγκεκριμένες διαδικασίες και οδηγίες, που αφορούν τα εξής: 

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

 Οργάνωση των εργασιών καθαρισμού 

 Υλοποίηση των εργασιών με βάση καθορισμένες οδηγίες εργασίας 

 Έλεγχοι των παρεχομένων υπηρεσιών καθαρισμού 

 Καταγραφή και διαχείριση των διαφόρων προβλημάτων και παραπόνων  με 
συγκεκριμένο τρόπο 

 Υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών  
 



 

 

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. 

 
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση οιασδήποτε εργασίας σε υπεργολάβους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αρ. Μελέτης : 04/2020                                                             
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                      Μίσθωση χημικών τουαλετών              
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
Πληροφορίες : Δημήτριος Μαυρίδης 
Τηλέφωνο : 2521350664 
email:dmavr@dimosdramas.gr  

    
                     2.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                              
 

  
 

Α/ 

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

 

 

 

(ΧΗΜΙΚΗ 

ΤΟΥΑΛΕΤΑ) 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

                                  
(€) 

 

                                             

ΔΙΑΡΚΕΙΑ         

 

 

(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 

ΜΕΡΕΣ) 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

(€) 

 

1. 

 

Μίσθωση, καθαρισμός  

και συντήρηση  

χημικών τουαλετών 

 

6 

 

5,98  

         

191  

   

6.853,08 

    ΦΠΑ 24%    1.644,73 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ με  ΦΠΑ 

    

  8.497,81 € 

 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση,  η συντήρηση και ο καθαρισμός των 
τουαλετών . 

 
 

        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 
 
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
         ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με α΄ Β. 
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(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 

ΜΕΡΕΣ) 

       

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

(€) 

1. Μίσθωση, 

καθαρισμός  και 

συντήρηση  

χημικών τουαλετών 

 
 

6 
 

 
 

.......€ 

         
 
           191  

  
 

............  € 

    ΦΠΑ 24%    .............€ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΦΠΑ .............  € 

 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση, ο καθαρισμός και η συντήρηση των 
τουαλετών . 

 
  

     Ο / Η      ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ  
 
 
 
 
 


