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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                                                                                                    

                                                       
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προµήθεια – µίσθωσης έξι (6) χηµικών τουαλετών προς την εξυπηρέτηση των 
αναγκών ατοµικής υγιεινής των επισκεπτών για την 14ην Γιορτή Κάστανου 2016 , που 
θα πραγµατοποιηθεί στην τοπική κοινότητα Ξουριχτίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μουρεσίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, για το χρονικό διάστηµα από 28/10/2016 
έως 30/10/2016. 
Προσκαλεί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων,να υποβάλλουν 
προσφορά  ώς την 27 και µέχρι 10:30 π.µ.  
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

 

 

 

• Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση  

Τσαγκαράδα, 26/10/2016 

 
 Αρ. Πρωτ.:    9290 
 

ΠΡΟΣ 
Οικονοµικούς Φορείς 
 

 
 



                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφόρα την ενοικίαση έξι (6) χηµικών τουαλετών προς την 
εξυπηρέτηση των αναγκών ατοµικής υγιεινής των επισκεπτών για την 14ην Γιορτή Κάστανου 
2016 , που θα πραγµατοποιηθεί στην τοπική κοινότητα Ξουριχτίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μουρεσίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, για το χρονικό διάστηµα από 28/10/2016 έως 
30/10/2016. 
 
Τα υλικά προς προµήθεια είναι: 
6 τµχ χηµικές τουαλέτες. 
 
Όλα τα είδη που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές µε CPV. 24955000-3  
Η παραγγελία θα καθοριστεί από την αρµόδια υπηρεσία και θα παραδοθούν στο χώρο που 
θα υποδείξει η υπηρεσία. 
Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους ιδίους πόρους του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου  και τον Κ.Α. 00-644301 για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 
εορτών.  
Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει µε ένταλµα πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου και 
αφού υποβάλλει τα νόµιµα δικαιολογητικά . 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ   ΤΕΜΑΧΙΟ 6 125,00 750,00 

    Σύνολο 750,00 

    ΦΠΑ 24% 180,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 930,00 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 
Το αντικείµενο της προµήθεια – µίσθωσης έξι (6) χηµικών τουαλετών. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε από την 
περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 
Α΄:”∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,Προµηθειών και Υπηρεσιών(προσαρµογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ)”.  
2) Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 118 του  Ν. 4412/2016. 
3) Τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4257/2014, µε την οποία καταργήθηκε η διάταξη της 
παρ. 3 του άρθρου 199 του ν. 3463/2016 (Κ∆Κ), σύµφωνα µε την οποία επιτρέπονταν, κατ’ 
αναλογική εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 περί εκµίσθωσης κινητών πραγµάτων 
των ∆ήµου του ιδίου άρθρου, η µίσθωση κινητών πραγµάτων εκ µέρους των ∆ήµων. 
4)Το άρθρο 67 του ν. 4257/2014, οι µισθώσεις αγαθών θεωρούνται δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και οφείλουν να εκτελούνται µε την κείµενη νοµοθεσία περί προµηθειών.  
 
 

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές  
Α) Βασικόςεξοπλισµός ToiFresh: 

• ΟυρητήριοΑνδρών 

• Ενσωµατωµένη κλειδαριά- ∆υνατότητα εσωτερικού κλειδώµατος 

• Χειρολαβές υγιεινής - Υποδοχή Χαρτιούυγείας 

• ∆ιπλός εξαερισµός δεξαµενής ακαθάρτων 

• ΈνδειξηΑνδρών/Γυναικών 

• Καθρέφτης-Κρεµάστρα Ρούχων 

• Αντιολισθητική επίστρωση δαπέδου 

• Άγκιστρα ανέλκυσης 

• Βάρος: 106 kg 

• Εξωτερικές διαστάσεις: 1.20X1.20X2.32 cm 

• Χωρητικότητα ∆εξαµενής Ακαθάρτων: 250 l 

 

Β) Η συντήρηση και ο καθαρισµός περιλαµβάνουν: 

• Αποµάκρυνσηλυµάτων 



• Εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισµότης τουαλέτας µε νερό υπό πίεση 

• Απολύµανση τηςτουαλέτας 

• Επανατοποθέτηση υγρού 

• Τοποθέτηση χαρτιού 

 

  

Άρθρο 4ο : Ανάθεση ∆ηµάρχου 
Μετά από την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και την απόφαση της απ' ευθείας 
ανάθεση της ∆ηµάρχου, η προµήθεια αυτή θα εκτελεστεί αµέσως µε τη ανάρτηση της 
απόφαση στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  
 

Άρθρο 5ο : Χρόνος Παράδοσης 
Ο ανάδοχος οφείλει την παράδοση της προµήθειας να είναι αυθηµερόν και θα διαρκέσει 
από 28/10/2016 έως και 30/10/2016. 
 

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα. 
 

Άρθρο 7ο : 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 επέλευσης 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 σε 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 της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος 
ανάλογα. 
 

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 
 

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωµής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
930,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 

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 σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 

Για το τµήµα προµηθειών 
Η αρµόδια Υπάλληλος 

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΟΒΑΝΗ   


