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   ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

  ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
  

ΜΕΛΕΤΗ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ) 
 

 

ΚΑ: 

 

20.6277.0004 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 595,20 € 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   33/2019     
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ: «Μίσθωση χημικής τουαλέτας 
(για την πλατεία Χατζησπύρου)» 

 
ΑΡ. ΜΕΛ.:    33 / 2019 

Κ.Α. :         20.6277.0004 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   
 

 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την μίσθωση μιας χημικής τουαλέτας που θα 
καλύψει τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου Γαλατσίου στο 
τέρμα των λεωφορείων της πλατείας Χατζησπύρου.  
 Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 595,20 €υρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει την με Κ.Α. 20.6277.0004 σχετική πίστωση του 
οικονομικού έτους 2019.  

Η εκτέλεση της μίσθωσης υπάγεται στις διατάξεις του N.4412/16. 
   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Η χημική τουαλέτα: 

 θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και μεγάλης 
αντοχής σε υψηλές - χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς 

 Για την τοποθέτηση της δεν θα απαιτείται δίκτυο αποχέτευσης και παροχής 
νερού 

 θα τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία 

 θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον  1,06Χ1,06Χ2,30 μ x π x υ 

 θα διαθέτει δάπεδο κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό 

 θα έχει οροφή από διαυγές υλικό, που φιλτράρει το φυσικό φως 

 θα έχει ειδικά διαμορφωμένη οροφή για φυσικό αερισμό 

 θα διαθέτει λεκάνη κλειστού τύπου με κλαπέ, ουρητήρα και νιπτήρα με 
ποδοαντλία 

 θα διαθέτει μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος της πόρτας με ένδειξη 
κατειλημμένου 

 θα είναι κατασκευασμένη από άφλεκτα υλικά. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, μέσα στην ίδια τιμή της προσφοράς του: 

 να τοποθετήσει την τουαλέτα σε σημείο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία, στο 
αμαξοστάσιο του Δήμου 

 να τη συντηρεί μία φορά την εβδομάδα και  

 στο τέλος της μίσθωσης να την αποσύρει με δικά του μέσα. 
 

ΓΑΛΑΤΣΙ  07/11/2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
   ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ            

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ: «Μίσθωση χημικής τουαλέτας 
(για την πλατεία Χατζησπύρου)» 

 
ΑΡ. ΜΕΛ.:    7 / 2019 

Κ.Α. :         20.6277.0004 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 

Μίσθωση χημικής τουαλέτας με 
λεκάνη κλειστού τύπου κλαπέ, 
ουρητήρα και νιπτήρα με 
ποδοαντλία (αντρών) 

1 40 ευρώΧ12 μήνες 480,00 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  480,00 

   ΦΠΑ 24%  115,20 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 595,20 

 
 

 

                                                                   
ΓΑΛΑΤΣΙ  07/11/2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
 

               ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 

            
                 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ         
                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 


