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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα μελέτη αφορά τις ενέργειες προμήθειας και τοποθέτησης  κινητών  χημικών
τουαλετών για Α.Μ.Ε.Α σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μυκόνου. Σκοπός της προμήθειας αυτής
είναι η αναβάθμιση και η εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και των τουριστών. 

Η προμήθεια  των ειδών,  αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μυκόνου. Τα σημεία
όπου θα γίνει η εγκατάσταση των ειδών, είναι οριοθετημένοι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι.

Οι χώροι διαμορφώνονται με βάση συγκεκριμένες  προδιαγραφές, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των ΑΜΕΑ. 

Η προμήθεια των ειδών που αναλύθηκαν και οι απαραίτητες εργασίες που τις συνοδεύουν,
στην παρούσα  Τεχνική Περιγραφή έχει τελικό προϋπολογισμό 39.985,20€,  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

Για την εξυπηρέτηση δημοτών και τουριστών και την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου

σε παραλίες, στη διεξαγωγή εκδηλώσεων, στα δημοτικά γήπεδα και στάδια, απαιτείται η προμήθεια και

τοποθέτηση ατομικών μεταφερόμενων χημικών τουαλετών για Α.Μ.Ε.Α συνολικά.

Οι χημικές τουαλέτες θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των λυμάτων από

τον χρήστη) με απολυμαντικό υγρό. Θα εξασφαλίζεται η απόλυτη υγιεινή και καθαριότητα στο χρήστη

και θα διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα υγιεινής στο χώρο της χημικής τουαλέτας.

Θα έχουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη δυνατότητα να εξυπηρετούν άτομα που έχουν 

περιορισμένη κινητικότητα (Α.Μ.Ε.Α.)  κάθε ηλικίας σε οποιοδήποτε χώρο ή περιβάλλον κι αν βρίσκεται.

Οι χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ θα είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να καλύψουν τις κινητικές δυσκολίες 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, πολύ περισσότερο από οποιανδήποτε άλλη περίπτωση και τύπο 

χημικής τουαλέτας, αλλά και επιβάλλεται με αυστηρούς κανονισμούς, να διατηρείται η υγιεινή και η 

αρτιότητα στις κινητές τουαλέτες ΑΜΕΑ στο υψηλότερο επίπεδο. Την αναγκαιότητα αυτή καλύπτουν 

υπάρχοντα προγράμματα τακτικού καθαρισμού συντήρησης και απολύμανσης για τις χημικές τουαλέτες

εξωτερικών χώρων ΑΜΕΑ.                                                                                                                                                 

           Μύκονος, 23/06/2015                                                                            Μύκονος, 23/06/2015
                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                    Η Συντάξασα

Ο Αναπληρωτής ΠροϊστάμενοςΔιεύθυνσης                                             

                 Τεχνικών Υπηρεσιών

   

            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ                                                                                     ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

                       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΕ                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Οι  κινητές  τουαλέτες  πρέπει  να  είναι  όσο  το  δυνατόν  τεχνολογικά  εξελιγμένες  σε  ότι  αφορά  την

ποιοτική αναβάθμιση, την λειτουργικότητα, την εργονομία και την ασφάλεια και θα καλύπτουν πλήρως

τις απαιτήσεις των στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών που ακλουθούν. Η τοποθέτηση τους θα γίνει

από εξειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του αναδόχου. 

Οι κινητές τουαλέτες θα αποτελούνται από :

 Καμπίνα  κατάλληλων  διαστάσεων,  αποτελούμενη  από  τοιχώματα  κατασκευασμένα  από

ανθεκτικό  λείο  υλικό  και  συναρμολογούμενα  με  τέτοιο  τρόπο  που  εξασφαλίζουν  την

στεγανότητα  του  χώρου  και  να  είναι  ανθεκτικά  στις  κακώσεις  και  στις  μεταβολές  της

θερμοκρασίας. 

 Θα έχει εργονομική διαρρύθμιση και  εσωτερικές διαστάσεις που θα επιτρέπουν την άνετη

κίνηση ατόμου με αναπηρικό αμαξίδιο. Το ύψος της (εσωτερικά) θα είναι τουλάχιστον 2,20 m.

Η καμπίνα θα διαθέτει σύστημα αερισμού. Τα εσωτερικά τοιχώματα και το δάπεδο θα έχουν

λεία,  μη  πορώδη  επιφάνεια  ώστε  να  αποτρέπεται  η  συσσώρευση  μικροβίων  και  να

διευκολύνεται ο σωστός καθαρισμός τους. 

 Το  δάπεδο  θα  είναι  οπωσδήποτε  αντιολισθητικό.  Τα  μεταλλικά  εξαρτήματα  που  θα

χρησιμοποιηθούν (μεντεσέδες, κοχλίες / περικόχλια, πόμολα κλπ.) θα είναι κατασκευασμένα

από ανοξείδωτα υλικά εξαιρετικής αντοχής στη θαλάσσια διάβρωση (ανοξείδωτος χάλυβας,

κράματα αλουμινίου κλπ.). Το βάρος της (άδεια) δεν θα ξεπερνά τα 120 κιλά. Οι διαστάσεις της

καμπίνας δεν θα είναι μεγαλύτερες από 1.6 Χ 1.6 μέτρα.

 Η πόρτα του θαλάμου θα αναρτάται σε ισχυρής κατασκευής μεντεσέδες ώστε να αντέχει στους

πολύ  δυνατούς  ανέμους.  Εσωτερικά  θα  ασφαλίζει  με  εύχρηστο  μηχανισμό  (περιστροφική

χειροκίνητη  κλειδαριά,  σύρτη  κλπ.)  ο  οποίος  θα  μπορεί  να  ξεκλειδώνει  και  εξωτερικά  σε

περίπτωση ανάγκης. 

 Η καμπίνα θα διαθέτει  σύστημα εξουδετέρωσης οσμών το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες/ημέρα

χωρίς την ανάγκη χρήσης μπαταριών. Η εξουδετέρωση θα επιτυγχάνεται  με διάχυση ενεργών

συστατικών. Τα ενεργά συστατικά θα είναι σε αέρια μορφή, για την αποφυγή δημιουργίας

βακτηριδίων και μυκήτων. 

 Το υλικό εξουδετέρωσης, δεν θα παρουσιάζει τοξικότητα και δεν θα προκαλεί αλλεργίες, καθώς

η  εφαρμογή  ενός  τέτοιου προϊόντος  σε  δημόσιους  χώρους,  προσιτούς  σε  όλους,  επιφέρει

σημαντικούς  κινδύνους.  Τα  παραπάνω  θα  βεβαιώνονται  από  σχετικές  επιστολές του

κατασκευαστικού οίκου με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, θα πρέπει να

κατατεθεί ενημερωτικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου του υλικού και φύλλο δεδομένων

από το εργοστάσιο κατασκευής ασφαλείας του υλικού, στην Ελληνική γλώσσα. Το προϊόν δεν

θα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις στην εφαρμογή του και θα προσφέρει διάρκεια κάλυψης

από 4 έως 8 εβδομάδες.



Η καμπίνα εσωτερικά θα περιλαμβάνει : 

o Λεκάνη,  κατασκευασμένη  από  ανθεκτικό  υλικό  με  σκέπασμα και  άνετο  κάθισμα.  Η  λεκάνη

ακόμη και με ανοικτό σκέπαστρο θα διαθέτει ειδικό μηχανισμό ο οποίος θα την κλείνει έτσι ώστε να μην

είναι εμφανή τα απόβλητα. Επίσης θα διαθέτει αντλία χειρός για τον ψεκασμό υγρού για τον καθαρισμό

της λεκάνης.   

o Δεξαμενή αποβλήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 130 λίτρα. Η δεξαμενή θα διαθέτει σύστημα

εξαερισμού και στη δεξαμενή θα εισέρχεται το απαραίτητο χημικό υγρό, το οποίο θα εξασφαλίζει τη

διάλυση και την διάλυση και αποδόμηση των αποβλήτων.

o Θήκη για ρολό χαρτί υγείας

o Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα

o Φωτισμό με ηλιακή ενέργεια

o Σύστημα εξουδετέρωσης οσμών 

Οι τουαλέτες, θα συνοδεύονται από :

 Πέντε λίτρα χημικό υγρό έκαστη.

 Υλικό απόσμησης διάρκειας τουλάχιστον έξι  (6) μηνών.

    Μύκονος, 23/06/2015                                                                            Μύκονος, 23/06/2015
                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                    Η Συντάξασα

Ο Αναπληρωτής ΠροϊστάμενοςΔιεύθυνσης                                             

                 Τεχνικών Υπηρεσιών

   

            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ                                                                                     ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

                       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΕ                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρ. Μελέτης: 22/2015                               

Τίτλος: Προμήθεια κινητών τουαλετών για ΑΜΕΑ

                        

         ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1
Προμήθεια κινητών 
τουαλετών για ΑΜΕΑ

τεμ. 9 3.830,00 34.470,00

Σύνολο 34.470,00

Φ.Π.Α 16% 5.515,20

Γενικό Σύνολο 39.985,20

     Μύκονος, 23/06/2015                                                                                    Μύκονος, 23/06/2015
                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                    Η Συντάξασα

Ο Αναπληρωτής ΠροϊστάμενοςΔιεύθυνσης                                             

                 Τεχνικών Υπηρεσιών

   

            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ                                                                                     ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
A  ΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσης  είναι η   «Προμήθεια κινητών τουαλετών για ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού
34.470,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με αρ.
22/2015 μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, η οποία  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

A  ΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής 
διατάξεις:

1. Τη  με  αριθμό  11389/ΦΕΚ  185  Β'/23-3-1993  απόφαση  του  Υπ.  Εσωτερικών  «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)»

2.  Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»

3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

4. Το  Ν.  2362/1995 (ΦΕΚ  247  Α')  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του
Κράτους τους και άλλες διατάξεις»

5.  Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

6.  Το   Ν.   3731/ΦΕΚ   263   Α’/23-12-2008   «Αναδιοργάνωση   της   δημοτικής   αστυνομίας   και
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο
του 20ου άρθρου

7.  Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α'/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες  διατάξεις οργάνωσης  και λειτουργίας της  Δημόσιας
Διοίκησης»

8. Την  Υπουργική  Απόφαση  35130/739/ΦΕΚ  1291  Β'/11-8-2010  «Αύξηση  των  χρηματικών ποσών
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995  για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που  αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

9.  Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

10. Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

11. Το Ν. 2690/9-3-1999  (ΦΕΚ 45 Α') Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»

12. Το 157
 
άρθρο του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της  ελληνικής

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».



13.  Το  Ν.  4152/ΦΕΚ  107  Α’/9-5-2013  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων  4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του

14.  Το Ν.4013/ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»

15.   Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των
ειδικότερων   θεμάτων   λειτουργίας   και   διαχείρισης   του   Κεντρικού   Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων    Συμβάσεων    του     Υπουργείου    Ανάπτυξης,    Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»

 16.  Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

17.   Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014  Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-2014): Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Σχετικά με τα «αρμόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι:

- Η  διακήρυξη της δημοπρασίας

- Η συγγραφή (γενική και ειδική) υποχρεώσεων

- Η τεχνική Έκθεση -  Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

-                   Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων  ειδών ,  ορίζεται  σε   τρείς  (3)  μήνες από την

υπογραφή της σύμβασης συνολικά ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας , άρχεται δε από

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την επιτροπή

παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να  παραδώσει  τουλάχιστον  5  εργάσιμες  ημέρες

νωρίτερα και κατά τις πρωινές ώρες .

 Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ,  ύστερα  από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται . Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων

λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών η σε

περιπτώσεις  που συντρέχουν  λόγοι  που  συνιστούν  ανωτέρα βία  .  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του

συμβατικού χρόνου παράδοσης , δεν επιβάλλονται κυρώσεις .



ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η παραλαβή των ειδών , θα γίνει από αρμοδία κατά το νόμο επιτροπή .

Κατά την διαδικασία της παραλαβής καλείται να παραστεί εφ‘ όσον το επιθυμεί, ο κάθε προμηθευτής

και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και συντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής .

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

     Ο  κάθε  προμηθευτής  που  δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίστηκε  για  να

υπογράψει την σχετική σύμβαση , κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση η ανάθεση που έγινε στο

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου .

     Μετά τη ίδια διαδικασία ο κάθε προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση,

εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσης .

ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

    Η πληρωμή της άξιας των ειδών  θα γίνει σε ευρώ μετά την παραλαβή και αφού ο προμηθευτής

προσκομίσει  προς  τον  Δήμο  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  (τιμολόγιο  ,  φορολογική  και  ασφαλιστική

ενημερότητα).

 Μύκονος, 23/06/2015                                                                                    Μύκονος, 23/06/2015
                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                    Η Συντάξασα

Ο Αναπληρωτής ΠροϊστάμενοςΔιεύθυνσης                                             

                 Τεχνικών Υπηρεσιών

   

            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ                                                                                     ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

                  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΕ                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
A  ρθρο   1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσης  είναι η   «Προμήθεια κινητών τουαλετών για ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού
34.470,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με αρ.
22/2015 μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, η οποία  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

 Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις 
εξής διατάξεις:

1. Τη  με  αριθμό  11389/ΦΕΚ  185  Β'/23-3-1993  απόφαση  του  Υπ.  Εσωτερικών  «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)»

2.    Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»

3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

4. Το  Ν.  2362/1995 (ΦΕΚ  247  Α')  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του
Κράτους τους και άλλες διατάξεις»

5.    Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

6.    Το  Ν.  3731/ΦΕΚ  263  Α’/23-12-2008  «Αναδιοργάνωση  της  δημοτικής  αστυνομίας  και
ρυθμίσεις  λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η
παράγραφο του 20ου άρθρου

7.    Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α'/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες  διατάξεις οργάνωσης  και λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης»

8.    Την  Υπουργική  Απόφαση  35130/739/ΦΕΚ  1291  Β'/11-8-2010  «Αύξηση  των  χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

9.   Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010  «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

10.  Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

11. Το Ν. 2690/9-3-1999  (ΦΕΚ 45 Α') Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»

12. Το 157ο
  

άρθρο του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

13.  Το  Ν.  4152/ΦΕΚ  107  Α’/9-5-2013  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων  4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του



14.  Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»

15.  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση
των   ειδικότερων   θεμάτων   λειτουργίας   και   διαχείρισης   του   Κεντρικού   Ηλεκτρονικού
Μητρώου   Δημοσίων   Συμβάσεων   του    Υπουργείου   Ανάπτυξης,   Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

16.  Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
-βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

17.  Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014 Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-2014): Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Σχετικά με τα «αρμόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 3   Προδιαγραφές 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  της μελέτης.

Άρθρο 4   Πληρωμή προμηθευτή   .

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται για το μέρος της προμήθειας που θα έχει εκτελεσθεί και μετά 
την παράδοση των ειδών σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος και η παραλαβή των ειδών θα γίνεται  από 
την αρμοδία επιτροπή του Δήμου. 

Άρθρο 5  Τιμές προσφορών επιβάρυνσης μειοδοτών

Η τιμή προσφοράς θα γίνεται κατά το σύνολο των ειδών και θα αναλύεται όπως παρακάτω : Όλες οι 

πρόσφορες θα αναφέρονται σε ευρώ, θα αναφέρεται ο Φ.Π.Α ξεχωριστά, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο .  

Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλα τα έξοδα για την παράδοση του  υλικού, μεταφορικά κλπ, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρθρο 6    Γλώσσα σύνταξης των προσφορών .

Οι πρόσφορες θα είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και 
θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία . Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος 
του προσφέροντος.

 Μύκονος, 23/06/2015                                                                                    Μύκονος, 23/06/2015
                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                    Η Συντάξασα

Ο Αναπληρωτής ΠροϊστάμενοςΔιεύθυνσης                                             

                 Τεχνικών Υπηρεσιών

   

            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ                                                                                     ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

                  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΕ                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρ. Μελέτης: 22/2015                                      

          Τίτλος: Προμήθεια κινητών τουαλετών για ΑΜΕΑ

                        ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1
Προμήθεια κινητών 
τουαλετών για ΑΜΕΑ

τεμ. 9

Σύνολο

Φ.Π.Α 16%

Γενικό Σύνολο

…………./…/2015

  Ο προσφέρων
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