ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση χηµικών
τουαλετών έτους 2017-2018

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

KA : 30.6236.01
Προϋπολογισµός: 8.064,00 € πλέον
Φ.Π.Α

& ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσίας µίσθωσης
χηµικών τουαλετών έτους 2017-2018.
Προϋπολογισµός: € 8.064,00 πλέον Φ.Π.Α (24%)
Η εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α 30.6236.01 του προϋπολογισµού έτους 2017 και τον
αντίστοιχο έτους 2018
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παροχή υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
♦ Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
♦ Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
♦ Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
♦ Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών –
Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74).
♦ Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
♦ Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και
άλλες διατάξεις».
♦ Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην των ήδη
αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Η τεχνική έκθεση.
2. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας µίσθωσης των χηµικών τουαλετών θα έχει
συνολική διάρκεια δώδεκα µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η συχνότητα καθαρισµού των τουαλετών θα είναι καθηµερινή επτά ηµέρες την
εβδοµάδα.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα της απευθείας
ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης,
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.
2) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου
4) Οι συµµετέχοντες θα πρέπει επίσης να προσκοµίσουν ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 και ISO 18001:2007
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
προκειµένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι συνθήκες µίσθωσης και καθαρισµού
Η πληρωµή της µίσθωσης δύναται να γίνεται και τµηµατικά.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Η δαπάνη φόρτωσης, µεταφοράς των τουαλετών ή τυχόν µετακίνησής τους
καθώς και οι δαπάνες καθαρισµού τους, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται
επίσης για την ασφάλιση των τουαλετών έναντι κάθε κινδύνου.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών που
µπορεί να παρέχονται τµηµατικά
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή
της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε
την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός,
θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύµβασης,
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων
συµβάσεων.
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Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη
της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το
50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και
δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση
ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 11ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση , µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο
όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016,
Κατά τη διαδικασία παραλαβής µπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί
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της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο
όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Πειραιάς 31-5-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ
Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Μίσθωση χηµικών
τουαλετών έτους 2017-2018

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ &
ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

KA : 30.6236.01
Προϋπολογισµός:8.064,00 € πλέον Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη µίσθωση χηµικών
τουαλετών που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σηµεία της πόλης για να
αντιµετωπίζονται οι ανάγκες υγιεινής των διερχοµένων.
Η χηµική τουαλέτα θα είναι κατασκευασµένη από συνθετικό υλικό υψηλής
ποιότητας ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει
να είναι πυράντοχο µη αναφλεγόµενο. Η υφή της επιφανείας θα είναι τέτοια που να
επιτρέπει τον εύκολο καθαρισµό.
Η βαφή της θα είναι ανθεκτική και αναλλοίωτη. Τα χρώµατα που θα
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι αρµονικά µε το περιβάλλον. Η οροφή θα πρέπει
να έχει χρώµα που να επιτρέπει το φυσικό φωτισµό του εσωτερικού της καµπίνας. Οι
διαστάσεις της καµπίνας ενδεικτικά θα είναι:
Ύψος: 230 εκ
Πλάτος: 120 εκ
Μήκος: 120 εκ.
Το εσωτερικό της καµπίνας θα έχει κανονική µορφή τουαλέτας µε λεκάνη και
νιπτήρα. Ο χρήστης θα µπορεί να χρησιµοποιήσει την τουαλέτα και να πλύνει τα
χέρια του. Επίσης θα διατίθεται ποδοκίνητος µηχανισµός για την έκπλυση της
λεκάνης. Για το πλύσιµο των χεριών θα υπάρχει ειδική αντλία. Η πόρτα θα κλειδώνει
εσωτερικά και αυτοµάτως θα εµφανίζεται εξωτερικά η ένδειξη κατειληµµένου. Θα
υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροφωτισµού εφόσον εξασφαλιστεί παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος
Εξοπλισµός:
Η τουαλέτα θα είναι εφοδιασµένη µε:
∆εξαµενές
1. Ειδική δεξαµενή για τα λύµατα χωρητικότητας άνω των 200 λίτρων απολύτως
κλειστή και µε επαρκή εξαερισµό
2. ∆εξαµενή καθαρού νερού περί τα 100 λίτρα
3. ∆εξαµενή καθαρού νερού για τον νιπτήρα τουλάχιστον 50 λίτρων
Θήκες
1. Θήκη για χαρτί υγείας
2. Θήκη για χάρτινη σακούλα στην οποία θα τοποθετούνται τα απορρίµµατα
3. Βάση για πλαστικά καλύµµατα λεκάνης
4. Σαπουνοθήκη
5. Βάση για χαρτί καθαρισµού χεριών
Κρεµάστρες
Καθρέφτη
Χειρολαβή για τη διευκόλυνση του χρήστη
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει τις τουαλέτες στα σηµεία που θα
του υποδειχθούν από την υπηρεσία εντός των ορίων της πόλης και να τις
µετακινήσει εφόσον αυτό του ζητηθεί.
Επίσης ο ανάδοχος θα φροντίζει για τον τακτικό καθαρισµό τους και την
τροφοδότηση µε τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Θα αντικαθιστά εντός
24ώρου από την ειδοποίησή του, κάθε τουαλέτα που παρουσιάζει δυσλειτουργία
ή έχει υποστεί φθορά ή βλάβη.
Ο ∆ήµος πρόκειται να µισθώσει και τοποθετήσει µέχρι επτά τουαλέτες για
χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Οι
τουαλέτες αυτές πρόκειται να τοποθετηθούν στο παζάρι, σε πλατείες του ∆ήµου
και σε παραλίες αλλά και σε άλλα σηµεία της πόλης ανάλογα µε τις ανάγκες του
∆ήµου. Η συχνότητα καθαρισµού των τουαλετών θα είναι καθηµερινή επτά
ηµέρες την εβδοµάδα.
Οι συµµετέχοντες στην απευθείας ανάθεση θα πρέπει να προσκοµίσουν ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 και ISO 18001:2007
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται σε 8.064,00 € πλέον
Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α 30.6236.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους
2017 και τον αντίστοιχο έτους 2018
Πειραιάς 31-5-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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Παροχή υπηρεσίας: µίσθωση χηµικών
τουαλετών έτους 2017-2018

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή

Μονάδ
Ποσότητα
α
(τουαλέτες Χ
µετρη
µήνες=7
σης τουαλέτες Χ 12
µήνες=84)

Τιµή
µονάδας
(µηνιαίο
µίσθωµα)

∆απάνη

Μερική
Μίσθωση χηµικών
τουαλετών

ΤΕΜ X
ΜΗΝΕ
Σ

84

96,00

Ολική

8.064,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

8.064,00

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.064,00
1.935,36
9.999,36

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31-5-2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΓΣΠ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΕΛΕΓΧΘΗΚ
Ε
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ
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