
 
1 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών  της προμήθειας  με τίτλο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ.  

2  άρθρου 209   του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)  

και 

5. Την Μελέτη της Υπηρεσίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ), προϋπολογισμού 6.998,56 € που συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό  

6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρισθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. : 20REQ006612064 2020-04-24, ποσού 6.998,56 € και 

cpv: 24955000-3 

7. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί το με Αρίθμ. Πρωτ. Οικ. 

20121/1355-13/04/2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης  

8. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 590//2020 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, η οποία 

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με Α.Δ.Α. : ΨΓ3ΨΩΕΩ-ΥΜΝ , για ποσό 6.998,56 € σε 

βάρος του ανωτέρω Κ.Α. 20.7135.026 του τρέχοντος προϋπολογισμού έτους 2020 και 

δέσμευση ποσού 6.998,56 € για το έτος 2020 

9. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, το οποίο έχει καταχωρισθεί  στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. :  20ΡΕ;006643619 2020-04-30 

10. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ, προϋπολογιζόμενης  αξίας 6.998,56 €  με Φ.Π.Α., με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας και 

ειδικότερα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χημική τουαλέτα κλειστού τύπου καινούργια 2 ΤΕΜ 1.322,00 2.644,00 

2 χημική τουαλέτα τύπου ΑΜΕΑ καινούργια 1 ΤΕΜ 3.000,00 3.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ    5.644,00 

  Φ.Π.Α. 24%    1.354,56 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    6.998,56 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
- ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

    Ιωάννινα : 13 / 05 / 2020 

    Αρίθμ. πρωτ.: 24197/7266  

Πληρ.: Απόστολος Γκούνης 
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ. 45444 
Τηλ.: 26513 61385 
FAX.: 26510 74441 
e-mail : agounis@ioannina.gr 
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Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας  με τίτλο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση 

της υπηρεσίας, ως ακολούθως: 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Κλειστού τύπου για καθημερινή χρήση 

 

 Να λειτουργεί αυτόνομα, δεδομένου ότι η χρήση της μπορεί να είναι περιοδική και 

χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση της με δίκτυο ύδρευσης  

 Να είναι κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, υλικό μη 

εύφλεκτο και μη πορώδες που επιτρέπει αποτελεσματικό καθαρισμό και 

απολύμανση 

 Να έχει διαστάσεις σύμφωνες με τα αποδεκτά πρότυπα 

 Να διαθέτει ντεπόζιτο αποβλήτων, τουλάχιστον 210 λίτρα 

 Να διαθέτει νιπτήρα τουλάχιστον 45 λίτρα 

 Η οροφή να είναι κατασκευασμένη από υλικό ημιδιαφανές ώστε να εγγυάται ένα 

επαρκή πέρασμα του φωτός και διαθέτει αεραγωγό ώστε να επιτρέπει συνεχή 

αλλαγή του αέρα  

 Η πόρτα να είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα κλεισίματος με μεντεσέδες, 

ελατήριο και σύστημα ειδοποίησης που δείχνει αν η τουαλέτα είναι ελεύθερη ή 

κατειλημμένη  

 Να διαθέτει συσκευή χαρτιού υγείας , κρεμασταράκι, λεκάνη δεξαμενή κλειστού 

τύπου με extra καπάκια , νιπτήρα και αντλία για τον καθαρισμό των χεριών 

 Να λειτουργεί με δυο ποδοαντλίες για το πλύσιμο της δεξαμενής και τού νιπτήρα 

με καθαρό νερό για το πλύσιμο των χεριών  

 Η δεξαμενή λυμάτων να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος ( κλαπε) που 

εμποδίζει τυχόν πιτσιλίσματα λυμάτων η ούρων . Το διάφραγμα αυτό, είναι πάντα 

κλειστό και ανοίγει μόνο την στιγμή που χρησιμοποιείται η ποδοαντλία για να 

φύγουν τα λύματα στο ντεπόζιτο αποβλήτων 

 Το πάτωμα να είναι από βαρέως  τύπου πλαστικό για τον εύκολο καθαρισμό του  

 

2. Τύπου ΑΜΕΑ 

 Η τουαλέτα να είναι κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, 
υλικό μη εύφλεκτο και μη πορώδες που επιτρέπει αποτελεσματικό καθαρισμό και 
απολύμανση 

 Να έχει διαστάσεις σύμφωνες με τα αποδεκτά πρότυπα 

 Να διαθέτει ντεπόζιτο αποβλήτων τουλάχιτον 165 λίτρα 

 Η οροφή να είναι κατασκευασμένη από υλικό ημιδιαφανές ώστε να εγγυάται ένα 

επαρκή πέρασμα του φωτός και διαθέτει αεραγωγό ώστε να επιτρέπει συνεχή 

αλλαγή του αέρα  

 Η πόρτα να είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα κλεισίματος με μεντεσέδες, 

ελατήριο και σύστημα ειδοποίησης που δείχνει αν η τουαλέτα είναι ελεύθερη ή 

κατειλημμένη . Εσωτερικά να ασφαλίζει με εύχρηστο μηχανισμό ο οποίος να 

μπορεί να ξεκλειδώνει και εξωτερικά σε περίπτωση ανάγκης  
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 Να διαθέτει συσκευή χαρτιού υγείας και συσκευή υγρού σαπουνιού για την 

απολύμανση των χεριών  

 Να είναι εξοπλισμένη με σωλήνα αερισμού που εισερχόμενος μέσα στην δεξαμενή 

εξέχει από την οροφή, αποτρέποντας τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο 

εσωτερικό της τουαλέτας  

 Να διαθέτει ευρύχωρο εσωτερικό χώρο για την άνετη μετακίνηση ατόμων που 

κινούνται με αναπηρική καρέκλα και περιλαμβάνει εσωτερικά και περιμετρικά 

μπάρες στήριξης, καθώς και αντιολισθητικό δάπεδο για την άνετη και ασφαλή 

χρήση της τουαλέτας ακόμη και χωρίς συνοδό  

 Επιθυμητές  διαστάσεις: 

Εξωτερικό ύψος 225 cm  
Εξωτερικό μήκος 220 cm  
Εξωτερικό πλάτος 160 cm 

 Να έχει εξωτερικά ευδιάκριτη σήμανση για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. 

 Το πάτωμα είναι από βαρέως τύπου πλαστικό για τον εύκολο καθαρισμό του  

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών 

της παρούσας  

Β) Η προσφερόμενη τιμή 

 

Επίσης 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των ειδών  

2.  Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε δύο (2) μήνες 

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 206 του Νόμου 4412/2016. Ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος και δεν υποβλήθηκε 

έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, 

χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

4. Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται η αποθήκη στο Εργοτάξιο του Δήμου 

Ιωαννιτών, οδός Κωνσταντινουπόλεως 6, στα Ιωάννινα ή άλλος , κατόπιν 

συνεννοήσεως με την υπηρεσία 

5. Στην τιμή προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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