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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.                           

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

Επιβατικός ΣταθμόςΤ2 – Νέος Λιμένας Ηγ/τσας 

Τηλ : 26650-99328, Fax : 26650-99330 

Τ.Κ. :46100- Ηγουμενίτσα 

Πληρ. Φιλαρτζή Ελένη 

                                                                              
Ηγουμενίτσα, 22 Ιουνίου  2020 
Αριθμ. Πρωτ.: 5827 

 

ΠΡΟΣ: 1.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

ΘΕΜΑ :''ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & 
ΝΤΟΥΖΙΕΡΩΝ'' 

CPV: 24955000-3 με τίτλο : “Χημικές τουαλέτες”  

Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών μίσθωσης-μεταφοράς-εγκατάστασης & καθημερινό καθαρισμό-συντήρηση 
συνολικά τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών απλού τύπου και δύο (2) ντουζιέρων  
ιδιοκτησίας του Αναδόχου, για χρονικό διάστημα τριών (3)μηνών καθώς και μίσθωσης-
μεταφοράς-εγκατάστασης & καθημερινό καθαρισμό-συντήρηση τεσσάρων (4) χημικών 
τουαλετών απλού τύπου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,  προϋπολογισμού 
δαπάνης δεκαέξι  χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (16.832,00€) χωρίς Φ.Π.Α., 
(ΚΑΕ 00.62.07 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και 
2021) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εφαρμογή του άρθρου 118 του 
Ν.4412/2016 και με  τους όρους της παρούσας.  Η μίσθωση-μεταφορά-εγκατάσταση & 
καθημερινός καθαρισμός-συντήρηση αφορά ατομικές μεταφερόμενες χημικές τουαλέτες 
και ντουζιέρες, πιο συγκεκριμένα: 

 Tη μίσθωση-μεταφορά-εγκατάσταση & καθημερινό καθαρισμό-συντήρηση 
δύο  (2) χημικών τουαλετών απλού τύπου και μία ντουζιέρας  ιδιοκτησίας του 
Αναδόχου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης για την χερσαία ζώνη Συβότων 

 Tη μίσθωση-μεταφορά-εγκατάσταση & καθημερινό καθαρισμό-συντήρηση 
δύο  (2) χημικών τουαλετών απλού τύπου και μία ντουζιέρας ιδιοκτησίας του 
Αναδόχου, για χρονικό διάστημα τριών (3)μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης για την χερσαία ζώνη Πλαταριάς 
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 Tη μίσθωση-μεταφορά-εγκατάσταση & καθημερινό καθαρισμό-συντήρηση 
δύο (2) χημικών τουαλετών απλού τύπου ιδιοκτησίας του Αναδόχου, για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για 
την Νότια Πύλη του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας 

 Tη μίσθωση-μεταφορά-εγκατάσταση & καθημερινό καθαρισμό-συντήρηση 
δύο (2) χημικών τουαλετών απλού τύπου ιδιοκτησίας του Αναδόχου, για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στα 
γραφεία του Λιμεναρχείου στο Παλαιό Λιμένα Ηγουμενίτσας για την 
εξυπηρέτηση των κρατουμένων. 
 

Το κριτήριο της κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή χαμηλότερη τιμή για το σύνολο 
των υπηρεσιών). Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες 
προσφορές, τότε ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, µε κλήρωση που θα 
διενεργηθεί, παρουσία εκπροσώπων των εταιριών. 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης και παρέχει τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση 
της σύμβασης, μπορεί να υποβάλλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης 
χημικών τουαλετών στην Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.. 
Επειδή η υπηρεσία έχει να κάνει με την Δημόσια Υγεία, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 
πρέπει να διαθέτουν πέρα του Πιστοποιητικό του επιμελητηρίου για το ασκούμενο 
επάγγελμά τους.  Πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015, 
καθώς  
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι την Παρασκευή 26-
6-2020 και ώρα 12:00μ.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και να 
υποβληθούν στο γραφείο πρωτόκολλου της Υπηρεσίας στο γραφείο πρωτοκόλλου 
(Επιβατικός Σταθμός Τ2 - Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας) έως 26-6-2020 και ώρα 
12:00μ.μ.  
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
1. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του νόμου 
4412/2016-ΦΕΚ 147/Α για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν 
να αποκλεισθούν  
2. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα 
άρθρα 75,76,77 του νόμου 4412/2016-ΦΕΚ 147/Α  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές, καθώς επίσης και παροχές που υποδηλώνουν 
αντιπροσφορά ή είναι ανεξάρτητες από το αντικείμενο του έργου καθώς και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών. Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
1. η λέξη Προσφορά,  

2. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

3.ο τίτλος της πρόσκλησης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΝΤΟΥΖΙΕΡΩΝ 

4. η καταληκτική ημερομηνία:  Παρασκευή 26-06-2020 και ώρα 12:00μ.μ. 
 
5. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, εντός του 
σφραγισμένου φακέλου, τα ακόλουθα:  
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Α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» με τα κάτωθι:  
1. ΤΕΥΔ (Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 (Α΄75) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 
74 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 
75,76,77  του  Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α , 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι i) Η προσφορά του ισχύει για εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. ii) Αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. iii) Παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής του, 
για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. σχετικά με την 
αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας, 

3.  Φορολογική ενημερότητα, 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 

του Ν.4412/2016), 
5. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 14001:2015 (για την προστασία του Περιβάλλοντος) 

και Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015( για την διασφάλιση ποιότητας) ή 
ισοδύναμα αυτών,  

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι αν αναδειχτεί ανάδοχος της υπηρεσίας θα 
προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που θα περιλαμβάνει για 
τυχόν βλάβη που θα προκληθεί στο Περιβάλλον ή σε τρίτους από ατύχημα, 

7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  

 
Β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονομική 
προσφορά θα αναγραφεί το ποσοστό έκπτωσης επί των επιμέρους ποσών.  Στην τιμή 
θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχτεί σύμφωνα με το 
έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Όλοι οι παραπάνω 
σφραγισμένοι φάκελοι θα πρέπει επίσης να φέρουν τις ενδείξεις του φακέλου 
συμμετοχής. Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της 
ΟΛΗΓ.Α.Ε. (www.olig.gr) και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.. 

Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την παραπάνω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
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συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις.  

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Διευκρίνιση. Η προσκόμιση των 
ανωτέρω δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 αφορούν στους διαχειριστές για τις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη 
για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους 
εκπροσώπους του. 

3.Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για τυχόν βλάβη που θα προκληθεί στο 
Περιβάλλον ή σε τρίτους από ατύχημα 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). β) Κράτηση 0,06% η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). γ) Παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος με κάθε πληρωμή, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 

της   Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

 

 

Αθανάσιος Β Πορφύρης 

 

  



5 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α. Χημικές τουαλέτες 

1. Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου με ποδοαντλία καθώς και εξ 
ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές 
θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς.  

2. Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη 
έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.  

3. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.  

4. Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό ώστε 
επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός.  

5. Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και 
σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες. Διαστάσεις  

6. Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 100 -110 cm x 100 -110 cm (βάση) και 
200 -220 cm (ύψος).  

7. Η εργονομία και το βάρος της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη 
μετακίνησή της  

8. Ο όγκος της θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη τοποθέτησή της σε οποιαδήποτε από τις 
καθορισμένες περιοχές.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά λεκάνης  

9. Η λεκάνη να είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό ανύψωσης του καπακιού σε κάθετη 
θέση μετά από κάθε χρήση.  

10. Θα πρέπει να υπάρχει χαρτί υγείας σε ειδική θήκη.  

11. Να πληρεί τις προδιαγραφές όταν πρόκειται για χρήση από ΑΜΕΑ.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά δεξαμενής  

12. Ο σχεδιασμός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό πλήρων 
χρήσεων και την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων.  

13. Η δεξαμενή λυμάτων πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος που 
εμποδίζει την οπτική επαφή με τα λύματα ενώ ταυτόχρονα να αποφεύγονται τυχόν 
πιτσιλίσματα, που μπορούν να μολύνουν το δέρμα του χρήστη και να λερώσουν το 
κάθισμα. Το διάφραγμα της δεξαμενής να είναι εξοπλισμένο με σύστημα καθαρισμού 
και απολύμανσης. Θα έχει εργονομικό σχεδιασμό και κατασκευή ώστε να επιτρέπεται ο 
εύκολος καθαρισμός της δεξαμενής. Η δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
εξαερισμού (που να καταλήγει εκτός καμπίνας) και να περιέχει το απαραίτητο χημικό 
υγρό για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών και να εξασφαλίζει την απολύμανση.  
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14. Για τον καθαρισμό του διαφράγματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά 
απολυμαντικά υγρά σε δεξαμενές εντελώς ξεχωριστές από τη δεξαμενή των λυμάτων. Το 
διάφραγμα διαχωρισμού θα διαθέτει ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ταινία καθαριζόμενη 
με μηχανική δράση από ειδική λεπίδα. Η απολύμανσή του διαφράγματος θα γίνεται με 
ψεκασμό υγρού διαλύματος. 

15. Απαγορεύεται ρητώς η ανακύκλωση των λυμάτων (ακόμη και αν φιλτράρονται) για 
τον καθαρισμό του διαφράγματος γιατί τα λύματα ακόμη και όταν φιλτράρονται 
παραμένουν μολυσμένα σε υψηλό βαθμό. Άλλα χαρακτηριστικά 

16. Η εταιρία κατασκευής των χημικών τουαλετών πρέπει να είναι πιστοποιημένη για 
την ποιότητα των προϊόντων της με ISO ή άλλης μεθοδολογίας πιστοποίησης, όπως 
επίσης και η εταιρία κατασκευής των χρησιμοποιούμενων καθαριστικών. Τα 
χρησιμοποιούμενα καθαριστικά πρέπει να φέρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα. 

17. Για την τοποθέτηση της τουαλέτας δεν θα πρέπει να απαιτείται δίκτυο αποχέτευσης 
και παροχής νερού.  

18.Στην καμπίνα της τουαλέτας θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για αερισμό. 

 19.Η πόρτα θα πρέπει να έχει ένδειξη γένους και μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο 
και ένδειξη κατειλημμένου. Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώματος από μέσα και 
σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω με ειδικό κλειδί.  

20. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πλυσίματος χεριών μέσω ενσωματωμένου 
συστήματος παροχής καθαρού νερού και υγρού σαπουνιού καθώς και σύστημα 
απολύμανσης χεριών. Το νερό που θα χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των χεριών 
πρέπει να περιέχει απολυμαντικό ώστε να εξασφαλίζεται η εξουδετέρωση των 
μικροβίων. Θα πρέπει επίσης να παρέχονται χάρτινες πετσέτες.  

Β. Ντουζιέρες 

2. Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη 
έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.  

3. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό αλά και 
εύκολο  στον καθαρισμό του. 

4. Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό ώστε 
επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός.  

5. Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό ακόμα και 
σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες.  

Διαστάσεις  

6. Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 100 -110 cm x 100 -110 cm (βάση) και 
210 -230 cm (ύψος).  

7. Η εργονομία και το βάρος της ντουζιέρας θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη 
μετακίνησή της.  
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8. Ο όγκος της θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη τοποθέτησή της σε οποιαδήποτε από τις 
καθορισμένες περιοχές.  

Τοποθεσία εκτέλεσης εργασίας  

Η τοποθέτηση των χημικών τουαλετών θα γίνει συγκεκριμένα: 

 δύο  (2) χημικές τουαλέτες απλού τύπου και μία ντουζιέρα στην χερσαία ζώνη 
Συβότων και συγκεκριμένα  

 δύο  (2) χημικών τουαλετών απλού τύπου και μία ντουζιέρας για την χερσαία 
ζώνη Πλαταριάς και συγκεκριμένα στην αρχή του λιμενοβραχίονα  

 δύο  (2) χημικών τουαλετών απλού τύπου στην Νότια Πύλη του Νέου Λιμένα 
Ηγουμενίτσας 

 δύο  (2) χημικών τουαλετών απλού τύπου στα γραφεία του Λιμεναρχείου στο 
Παλαιό Λιμένα Ηγουμενίτσας για την εξυπηρέτηση των κρατουμένων. 

Τρόπος εκτέλεσης εργασίας  

Η παράδοση, μεταφορά και θέση σε λειτουργία για τις τουαλέτες και τις ντουζιέρες 
θα γίνει άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης μετά από υπόδειξη της αρμόδιας 
Υπηρεσίας όπου θα αναφέρονται τα σημεία τοποθέτησης και ο αριθμός τουαλετών σε 
κάθε σημείο. Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει την  μετακίνηση τουαλέτας 
σε άλλο σημείο, όποτε κρίνει απαραίτητο και ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει 
στην μετακίνηση άμεσα.  

1. Οι τουαλέτες προσεγγίζονται από το ειδικό όχημα και αφού καθαριστούν 
εξωτερικά με νερό υπό πίεση και απολυμαντικό, γίνεται άντληση των λυμάτων με την 
ειδική αντλία και καθαρίζεται σχολαστικά η δεξαμενή λυμάτων. 

 2. Στη συνέχεια ο εσωτερικός χώρος της καμπίνας καθαρίζεται εσωτερικά με νερό 
υπό πίεση και απολυμαντικό, συμπληρώνεται νερό στον κάδο με προσθήκη ειδικού 
χημικού υγειονομικού διαλύματος για την εξουδετέρωση των οσμών. Το διάλυμα δεν 
θα πρέπει να περιέχει φορμαλδεΰδη και θα πρέπει να διατηρεί τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά του (μπλε χρώμα, ουδετεροποιητική μυρωδιά) για όλη την ημερήσια 
χρήση του.  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

Η μίσθωση αφορά ατομικές μεταφερόμενες χημικές τουαλέτες ντουζιέρες, που θα 
τοποθετηθούν στα καταφύγια  Πλαταριάς και Συβότων το χρονικό διάστημα 3 μηνών  και 
ατομικές μεταφερόμενες χημικές τουαλέτες .   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ/ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Χημικές 
τουαλέτες 

4 92 368 10 3.680,00€ 

2 Ντουζιέρες 2 92 184 8 
1.472,00€ 

3 Χημικές 
τουαλέτες 

4 365 1460 8 11.680,00€ 

Γενικό σύνολο 16.832,00€ 
Φ.Π.Α. 4.039,68€ 
Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α. 20.871,68€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας 
 

ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ '' ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΝΤΟΥΖΙΕΡΩΝ'' 

Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά 
περίπτωση).........................................................................................................., 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από ........................................................................, 

με έδρα τ................................................οδός......................................................., 
fax.................................................email................................................................ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 Χημικές τουαλέτες 3.680,00€   
2 Ντουζιέρες 1.472,00€   
3 Χημικές τουαλέτες 11.680,00€   
Γενικό σύνολο 

 
 

Φ.Π.Α. 
 

 

Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α. 
 

 

 

Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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