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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δημοτικός Κήπος, Χανιά 
Κρήτης, Τ.Κ. 73 135
Τηλ.: 28213 41777-8, 
site     :www.chania.gr,

e-mail: d-per  ι  vallon@chania.gr

ΔΙΑΘΕΣΗ  –  ΜΕΤΑΦΟΡΑ-  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΣΕ
ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 

Προϋπολογισμός : 14.508,00 € (καθαρή αξία 
11.700,00 € +  2.808,00 ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑ 20.6279.007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΔΙΑΘΕΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΣΕ

ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι  χώροι  που  θα  καθαρίζονται,  βρίσκονται  εντός  των  ορίων  του  νέου  Καλλικρατικού  Δήμου

Χανίων και είναι οι χημικές τουαλέτες που μεταφέρονται στις Λαϊκές Αγορές  : 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διάθεσης και μεταφοράς τριών (3) χημικών τουαλετών
στους  χώρους  όπου  λειτουργούν  οι  μετακινούμενες  λαϊκές  αγορές  -και  όπου  εκείνες
μετακινηθούν- από την ημερομηνία υπογραφής και για ένα τρίμηνο, ήτοι:
1.ημέρα Σάββατο στην οδό Μίνωος από τη διασταύρωση της με την οδό Ν. Φωκά μέχρι την Πύλη
Sabbionara και το σύνεγγυς πλατύ τμήμα της Νικηφόρου Επισκόπου, 
2.ημέρα Δευτέρα στην οδό Κριτοβουλίδου, από την οδό Ι. Σφακιανάκη έως την οδό Ηγουμένου
Γαβριήλ, 
3. ημέρα Τρίτη στις Μουρνιές στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι
4.ημέρα Τετάρτη στην οδό Μαργουνίου, από την οδό Μ. Μπότσαρη έως την οδό Παχιανών, 
5.ημέρα Πέμπτη στην οδό Πατριάρχου Ιωανεικίου, από την οδό Πατριάρχου Αθανασίου έως την
οδό Πειραιώς. 
Θα τοποθετούνται από ώρα 05:00 -05:30 π.μ. και όχι από την προηγούμενη και θα παραμένουν
στο χώρο έως τις 3:00-3:30 μ.μ. οπότε θα απομακρύνονται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου,
ο οποίος αναλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό τους, την ανανέωση των χημικών για διάσπαση των
λυμάτων, την απολύμανση τους, την τοποθέτηση του χαρτιού και την παραλαβή τους μετά το
τέλος της λαϊκής αγοράς, καθώς επίσης και την τακτική συντήρηση τους.
Σε  περίπτωση  αύξησης  του  αντικειμένου  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  αναλάβει  την
εργασία με αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής .
Σημειώνεται ότι ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να  διαθέτει  τις χημικές τουαλέτες  στον
Δήμο Χανίων, όπως αναλυτικά  αναφέρεται παραπάνω. 

Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η δαπάνη της καθαριότητας των χημικών  τουαλετών που μεταφέρονται στις Λαϊκές Αγορές  του

Δήμου Χανίων χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει την με Κ.Α. 20-

6279.007 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων, έτους 2017. 

Επίσης η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα να αυξήσει  τον αριθμό των τεμαχίων κατά ένα,   με

ανάλογη αύξηση του τιμήματος της  καταχωρηθείσας  δαπάνης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός,

με την πρόοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Τα εντάλματα θα εκδίδονται  εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών

(χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών) και θα εξοφλούνται 30 μέρες μετά την

έκδοση αυτών εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος

από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.
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Γ)  ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Κόστος της προμήθειας (ενοικίασης-μεταφορά-καθαρισμός –απολύμανση) μιας χ.τ.: 60,00 

€/ ημέρα

Κόστος ενοικίασης  χ.τ.: 3 τεμάχια /ανά ημέρα Χ 5 ημέρες /εβδομάδα Χ 13 εβδομάδες Χ 60,00 

€/ ημέρα 

Αρ/Τεμαχίων / ημέρα Ημέρες
Τεμάχιο ανά
εβδομάδα

Τρίμηνο
(εβδομάδες)

Σύνολο
Τεμαχίων

Κόστος τε-
μαχίου

Σύνολο

3 5 15 13 195 60 11.700,00
 ΦΠΑ 24%    2.808,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 14.508,00 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2017 . 

ΧΑΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

            Θεωρήθηκε
                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Ο Διευθυντής  Περιβάλλοντος
                 Πρασίνου & Καθαριότητας
                                                                                                      
                    
                    Εμμ. Αδικημενάκης                                                                             
                   Πρ/νος Τμ.Σχεδιασμού, Εποπτείας                         Στυλ.Σταματουλάκης
                   Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
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