ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση χηµικών τουαλετών
έτους 2016-2017
KA : 30.6236.01
∆/ΝΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 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 εργασία µίσθωσης χηµικών
τουαλετών έτους 2016-2017.
Προϋπολογισµός: € 8.064,00 πλέον Φ.Π.Α (23%)
Η εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α 30.6236.01 του προϋπολογισµού έτους 2016 και τον
αντίστοιχου έτους 2017
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
α) Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463, ΦΕΚ 114Α/8-6-2006)
β) Του Π.∆ 28/1980 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ
(ΦΕΚ 11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
γ) Ο Ν. 2362/95 άρθρο 83 και η Υ.Α 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ-1291/Β/11-82010)
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 ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εκτέλεση των εργασιών 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 του πρόχειρου
διαγωνισµού ή 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,
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που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.
2) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
3) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να προσκοµίσουν ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 και ISO 18001:2007
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου
προκειµένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι συνθήκες µίσθωσης και καθαρισµού
Η πληρωµή της µίσθωσης δύναται να γίνεται και τµηµατικά.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισµού,
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής
εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του προϋπολογισµού της µελέτης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο
∆ηµόσιο και κατατίθεται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης
τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων .
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.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις.
1. Φόρος εισοδήµατος 8%.
Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης τα έξοδα χαρτοσήµανσης του συµφωνητικού
της εργασίας.
Πειραιάς 12-4-2016
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

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Κ. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
τουαλετών

ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση χηµικών
έτους 2016-2017

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ &
KA : 30.6236.01
ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προϋπολογισµός:8.064,00 € πλέον Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

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
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Χειρολαβή για τη διευκόλυνση του χρήστη
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 στο διαγωνισµό θα πρέπει να προσκοµίσουν ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 και ISO 18001:2007
Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται σε 8.064,00 € πλέον Φ.Π.Α και θα
βαρύνει τον Κ.Α 30.6236.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016 και τον
αντίστοιχο έτους 2017
Πειραιάς 12-4-2016

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

Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Κ. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ
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Εργασία: µίσθωση χηµικών τουαλετών έτους 20162017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

Μίσθωση χηµικών
τουαλετών

Τιµή µονάδας
(µηνιαίο
µίσθωµα)

1

Περιγραφή

Ποσότητα
(τουαλέτες Χ
µήνες=7
τουαλέτες Χ
12 µήνες=84)

α/α

Μονάδα
µετρησης

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΜ X
ΜΗΝΕΣ

84

96,00

∆απάνη

Μερική

Ολική

8.064,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

8.064,00

Σύνολο
Φ.Π.Α 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.064,00
1.854,72
9.918,72

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12-4-2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χ.
ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΓΣΠ

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

Μ.
ΚΑΡΡΑ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧ/ΚΟΣ
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Γ. ΡΕΦΕΝΕΣ
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