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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι

ΔΙΕΥ/ΝΣΗ : Δ/νση Κοινωνικής ΠροστασίαςΠαιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού
ΤΜΗΜΑ : Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Tηλ.
: 2310 – 725775
FAX
: 2310 – 725076
E- mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr

Αμπελόκηποι 18/02/2021

Τίτλος: Έξοδα διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων
(παροχή υπηρεσιών ενοικίασης χημικών
τουαλετών)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 4.439,20 € με ΦΠΑ 24%
Κωδικός προϋπολογισμού : 15.6472.01
CPV:92622000-7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας - Αθλητισμού- Πολιτισμού σε ετήσια βάση διοργανώνει και
υλοποιεί διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε υπαίθριο χώρο είναι απαραίτητη η
χρήση των χημικών τουαλετών . Οι εκδηλώσεις που ενδεικτικά θα χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν εγκριθεί στην
9/2021 ΑΔΣ είναι:


Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και δρόμος υγείας 10χλμ.



Ποδηλατικοί αγώνες – Λαϊκή Ποδηλατοδρομία



Λαϊκός Δρόμος – Τρέχω για τα Στρατόπεδα



Τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3



Τουρνουά Ποδοσφαίρου



Τουρνουά πετοσφαίρισης, Street Volley 3Χ3



Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας



Ανοιχτές Αποκριάτικες εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες



Ανοιξιάτικες- Καλοκαιρινές εκδηλώσεις



Μουσικές συναυλίες- αφιερώματα



Μουσικά φεστιβάλ



Πάσχα – Χριστούγεννα (εκδηλώσεις)



Κλήδονας



Παλαιολόγεια



Αγ. Παρασκευή



Αύγουστος – Σεπτέμβριος, εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς Εύξεινος
Πόντος Μενεμένης, Αναγέννηση Αγ. Νεκταρίου, Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων



Χαλκίδεια
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Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους.
Οι χημικές τουαλέτες που θα χρησιμοποιούνται στο Δήμο μας θα είναι διπλές (ανδρών – γυναικών)

ατομικές κινητές.
Ατομική καμπίνα διαστάσεων τουλάχιστον 1,06 μ. x 1,06 μ. και ύψος 2,20-2,30μ., με κατασκευή ώστε να
εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση
πυρκαγιάς το υλικό δεν πρέπει να αναφλέγεται αλλά να λιώνει, και επίσης να διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για
τον επαρκή αερισμό της χημ. τουαλέτας με φυσικά και τεχνητά μέσα.
Η πόρτα εισόδου να φέρει τις ενδείξεις σημάτων που είναι απαραίτητα ( φύλου, κατειλημμένου, κλπ). Η
καμπίνα εσωτερικά πρέπει να περιλαμβάνει :
1) Λεκάνη-δεξαμενή χωρητικότητας ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον 200 χρήσεις ημερησίως, να διαθέτει
σύστημα εξαερισμού, να έχει ποδααντλία για λόγους υγιεινής, να είναι εφοδιασμένη με κλαπέ που θα είναι πάντα
κλειστό για να μην είναι ορατά τα λύματα, να ανοίγει μόνο κατά την στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί η ποδοαντλία
για να φύγουν τα λύματα και τα υδατοδιαλυτά χαρτιά υγείας. Ο καθαρισμός της λεκάνης να γίνεται είτε με
ανακύκλωση των αποβλήτων με χρήση χημικών και φίλτρου, είτε με ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα παροχής
νερού για την πλύση του χώρου της λεκάνης.
2) Νιπτήρα που θα συνδέεται με δεξαμενή καθαρού νερού και να φέρει ποδοκίνητη αντλία για λόγους
υγιεινής.
3) Η δεξαμενή αποβλήτων να περιέχει το απαραίτητο χημικό υγρό, που θα εξασφαλίζει την απουσία
δυσάρεστων οσμών, την απολύμανση και την διάσπαση των λυμάτων που θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το
Γενικό Χημείο του Κράτους και από τους εκάστοτε Βιολογικούς για την απομάκρυνση των λυμάτων Σταθμούς
(πιστοποιητικά έγκρισης). Για τις χημικές τουαλέτες που θα ενοικιάζονται με το μήνα ο καθαρισμός τους από τα
λύματα (άδειασμα) να πραγματοποιείτε τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.
4) Λοιπός εξοπλισμός
-Ουρητήριο
-Βάση χαρτιών υγείας και χειροπετσετών
-Συσκευή υγρού σαπουνιού
-Καθρέπτη
-Οδηγίες χρήσεως εντός και εκτός του θαλάμου.
-Να εξασφαλίζεται η απόρριψη ειδών ατομικής υγιεινής
-Χαρτιά υγείας και χεριών
Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση).
Να υπάρχει φορτηγό ΙΧ αδειοδοτημένο για τη μεταφορά, τοποθέτηση & απομάκρυνση των τουαλετών.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/Α
Περιγραφή είδους
1 ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ
2 ΓΗΠΕΔΑ (ΜΑΡΤ.2020-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2020)

Ενοικίαση
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΓΙΑ 10 ΜΗΝΕΣ

Ποσότητα Τιμή μον.€

Σύνολο €

165

12

1.980,00

2WC X
10ΜΗΝΕΣ

80

1.600,00

3.580,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

859,20

ΓΕΝ.ΣΥΝ.
4.439,20
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά , η τοποθέτηση & η απομάκρυνση των τουαλετών με το
πέρας της εκδήλωσης, από ειδικά φορτηγά - βυτία και συνεργεία της εταιρείας.
H

διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφής της και λήγει στις 31-12-2021.

Στον προϋπολογισμό του έτους 2021, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 12.000 € στον Κ.Α. 15.6472.01 για τα
έξοδα διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής ΠροστασίαςΠαιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού.
Με την απόφαση 27/2021 της Ο.Ε. έγινε εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης για το ποσό των 4.500 €.
Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, σε διάφορα χρονικά διαστήματα ανάλογα
με τις ανάγκες του δήμου και οι ποσότητες που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το
δήμο, δεδομένου ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα τον νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς ο συνολικός
προϋπολογισμός δεν ξεπερνάει το ποσό των 20.000,00 € καθαρής αξίας.
O προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα ΤΠΥστο γραφείο Αθλητισμού, εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται
στη σύμβαση. Το Γραφείο Αθλητισμού θα παραδίδει στο λογιστήριο υπογεγραμμένα τα ΤΠΥκαι με βεβαίωση
παραλαβής.
ΘΕΩΡΗΣΗ
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας
Αθλητισμού - Πολιτισμού

Ρουσσέτη Μαγδαληνή

Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Α΄

ΣΥΝΤΑΞΗ
Για Γραφείο Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς

Χαρίση Αφροδίτη

Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Α΄

