
 

./. 

ΠΡΟ:  Κάζε Δλδηαθεξφκελν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
    Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡ. 
    ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) 
   TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ 
   Σει. 2821026781 
ΚΟΙΝ:  ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ-Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ (2) Φ.600.1/227/94383  
             ΔΒΔ Υαλίσλ .1409  
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 1. Έρνληαο ιάβεη ππφςε : 
 
 α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ». 
 
 β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
& Τπεξεζηψλ». 
 
 γ. Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
«Λφγνη Απνθιεηζκνχ απφ ηηο Γηαδηθαζίεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
  
 δ. Σν ζρεηηθφ κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο ζε 
βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 
       Προσκαλούμε 

 
Κάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ εθκίζζσζε ρεκηθψλ 
ηνπαιεηψλ ζην ρψξν εθηφμεπζεο ηνπ ΠΒΚ, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα (Δηδηθνχο 
Όξνπο – ΣΠ), ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο είθνζη πέληε ρηιηάδσλ εμήληα 
πέληε επξψ (25.065,00€), ρσξίο ΦΠΑ. Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο 
ηεο πνζφηεηαο/εκεξψλ ρξήζεο ζε πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζνχλ νη αλάγθεο, κε 
ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 118 θαη 120 ηνπ λ.4412/16 θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηε κίζζσζε αλά 
ρεκηθή ηνπαιέηα / 24σξν. 
 
 2. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
νξίδεηαη ε 27 Απγ 21 θαη ψξα 14:00. Οη ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ λα απνζηείινπλ 
ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηε δηεχζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

είηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε: cpb@namfi.gr 
 

mailto:cpb@namfi.gr
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 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα απνζηείινπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο  κε ηελ 
πξνζθεξφκελε ηηκή κίζζσζεο αλα ρεκηθή ηνπαιέηα / 24 σξν θαη λα ππνβάινπλ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη ηα πξνζθεξφκελα 
είδε (ρεκηθέο ηνπαιέηεο) θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ ζπλεκκέλσλ Δηδηθψλ Όξσλ – Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο. 
 
 3. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζα είλαη γηα δχν (2) κήλεο απφ 
1 επ 21 έσο 31 Οθη 21 θαη ε παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο – παξαγγειίεο ηνπ ΠΒΚ. 
 
 4. Η πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements. 
 
 5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί απφ ηε δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην 1.γ: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
  γ. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξεηο κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ή ππεχζπλε δήισζε, πνπ λα  πξνθχπηεη, φηη  δελ  
έρνπλ  θαηαδηθαζζεί  κε  ηειεζίδηθε  δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  Ν.4412/2016, αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηφ. 
 
  δ. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 
(θαηαζθεπαζηή). 
 
 6. Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην 
παξφλ, παξαθαιείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ. 
  
 7. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/Σ, Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα 
Νηνπκπαξαηδή, ηει. 2821026781. 
 

 
 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 
 
1.  Δηδηθνί Όξνη γηα ηελ Δθκίζζσζε Υεκηθψλ Σνπαιεηψλ 
2.  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Υεκηθψλ Σνπαιεηψλ 
  

               Τπηγνο Αζαλάζηνο αξδέιιεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ν η θ ε η ή ο 

  

  

Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  

http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements


 

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΓΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Υαληά, 15 Ινπι 21 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ  ΥΗΜΙΚΩΝ 
ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΒΚ 

 
1.     Οη  παξφληεο  εηδηθνί  φξνη  επελεξγνχλ  ζπκπιεξσκαηηθά  ησλ  Γεληθψλ 

Όξσλ γηα ηελ   ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ κίζζσζε ζπλνιηθά εβδνκήληα (70) 
ρεκηθψλ WC ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ γηα ηα παξαθάησ ρξνληθά δηαζηήκαηα: 

 
α.     Απφ 9 επ έσο 20 Οθη 21: 23 WC γηα 42 εκέξεο 

 
β.     Απφ 19 επ έσο 8 Οθη: 21 WC γηα 20 εκέξεο. 

 
γ.      Απφ 27 επ έσο 8 Οθη: 1 WC γηα 12 εκέξεο.  

δ.      Απφ 7 Οθη έσο 15 Οθη: 17 WC γηα 9 εκέξεο. 

γ.     Απφ 24 επ έσο 8 Οθη 20: 8 WC γηα 15 εκέξεο 
 

2. Καζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ αηηήζεηο είλαη επηπιένλ ησλ πξνεγνχκελσλ, 
δηφηη αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο αζθνχκελεο Μνλάδεο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. Οη 
πξναλαθεξφκελεο  ρεκηθέο ηνπαιέηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην Υψξν Δθηφμεπζεο ηνπ 
ΠΒΚ. Αθξηβείο ζέζεηο ζα νξηζηνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ. 

 
3.     Δθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο είλαη 25.065,00 €. Σν ΠΒΚ 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ηεο πνζφηεηαο/εκεξψλ ρξήζεο θαηά 30% ζε 
πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγθαηεί ην ζχλνιν ησλ 
παξαπάλσ εκεξψλ/πνζνηήησλ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ δε δηθαηνχηαη λα αμηψζεη 
απνδεκίσζε γηα απηφ. 

 
4.     Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε επξψ (€) θαη ζα αθνξά αλά ρεκηθή 

ηνπαιέηα αλά πιήξεο 24σξν, εθθξαδφκελε ζε αθέξαην αξηζκφ ή δεθαδηθφ αξηζκφ 
κε έσο δχν δεθαδηθά ςεθία θαη δε ζα πεξηιακβάλεη ΦΠΑ. ηελ πξνζθεξφκελε 
ηηκή ζα  πεξηιακβάλνληαη  έμνδα θφξησζεο - κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο θαη  
ηα φπνηα νθέιε ηνπ Παξφρνπ. Σν ΠΒΚ πέξαλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ  
πξνζθνξά ηνπ Παξφρνπ Τπεξεζηψλ πνζψλ, δε ζα θαηαβάιεη θαλέλα άιιν  
πνζφ θαη γηα θαλέλα ιφγν. Η επηκέηξεζε ηεο κίζζσζεο ζα εθηειεζηεί κε 
Πξσηφθνιιν Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο κεηαμχ Δπηηξνπήο ηνπ ΠΒΚ θαη 
ηνπ Παξφρνπ θαη αθνχ ζεκεησζεί ε ψξα παξάδνζεο ηεο 1εο εκέξαο κίζζσζεο 
θαη ε ψξα παξαιαβήο ηεο ηειεπηαίαο κέξαο κίζζσζεο, ζα εμαρζνχλ ζε κνξθή 
δεθαδηθνχ αξηζκνχ ηα πιήξε 24σξα. 

 
5.    Καηά ηηο πεξηφδνπο εθκίζζσζεο ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ απαηηείηαη ν 

θαζαξηζκφο ηνπο δχν (2) θνξέο ηελ εκέξα, ή σο εθηάθησο απαηηεζεί.



 

6.     Άδεηαζκα ησλ ιπκάησλ θαη πιχζηκν θαη απνιχκαλζε εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά. 

 
7.     Σνπνζέηεζε λεξνχ – ρεκηθνχ θαη αλαισζίκσλ (ραξηί πγείαο, ζαπνχλη 

γηα ηα ρέξηα αληηζεπηηθφ δηάιπκα θηι.)   γηα ηε ζσζηή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 
WC. 

 
8.     Σνπνζέηεζε ηνπαιεηψλ ζηνπο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2. 

 
9.    Με ην πέξαο ηνπ αλσηέξνπ ρξφλνπ εθκίζζσζεο, ζχκθσλα κε ηε 

παξάγξαθν 1, νη παξαπάλσ WC θνξηψλνληαη κεηαθέξνληαη θαη εθθνξηψλνληαη 
ζηελ έδξα ηνπ Παξφρνπ κε δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ θαη έρνπλ 
πεξηιεθζεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

 
10.     Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ 

αζθαιή θχιαμε ησλ ρεκηθψλ WC, θαζψο θαη εάλ δηαπηζησζεί ππαηηηφηεηά ηνπ 
ιφγσ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ, πνπ έρεη πξφθιεζε πιηθψλ δεκηψλ έρεη ηελ επζχλε 
ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ, ρσξίο θακία απαίηεζε απφ ην ΠΒΚ. 

 
11.    O Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ζην πξνζσπηθφ 

πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρεκηθψλ WC φια ηα κέζα εξγαζίαο θαζψο 
θαη ηε κεηαθνξά απηνχ απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ. 

 
12.   Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ΠΒΚ γηα ηελ ελ γέλεη 

θαιή θαη νκνηφκνξθε εκθάληζε ηνπ ππαγνκέλνπ ζ’ απηφλ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
άςνγε  ζπκπεξηθνξά  ηνπ  ζχκθσλα  κε  ηα  ρξεζηά  ήζε  θαη  ηνλ  θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΒΚ. 

 
13.   Σν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ Πάξνρνπ Τπεξεζηψλ ζα είλαη έκπεηξν γηα 

ηηο ππφςε ππεξεζίεο. 
 

14.   Σν δηθαίσκα ηεο επίβιεςεο θαη θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρνπλ ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηνπ ΠΒΚ επί ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν, νπδφισο 
απαιιάζζεη απηφλ ηεο πιήξνπο επζχλεο ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 
15.   Γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα θαηέρεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν άδεηεο εξγαζίαο. 
 
 
16. Ο Πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηα 
πιαίζηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο κεηάδνζεο ηνπ COVID-19, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
ΤΑ-νδεγίεο ηνπ Τπ. Τγείαο- ΔΟΓΤ.



 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΥΗΜΙΚΩΝ ΣΟΤΑΛΕΣΩΝ 
 

Οη ρεκηθέο ηνπαιέηεο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ (δειαδή ρσξίο νπηηθή επαθή 
ησλ ιπκάησλ απφ ηνλ ρξήζηε) κε ρξήζε απνιπκαληηθνχ πγξνχ. Η ιεηηνπξγία ηνπο 
ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο: 

 
1.  Σεσνικά σαπακηηπιζηικά λεκάνηρ 

 
α.  Λεθάλε 100% θιεηζηνχ ηχπνπ απφ πνιπαηζπιέλην, κε θαπάθη θαη 

θάιπκκα κεγάιεο αληνρήο ζηε ιεθάλε θαη δηάθξαγκα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ρξήζε 
πνδνθίλεηεο αληιίαο γηα κε νπηηθή επαθή κε ηε δεμακελή ιπκάησλ. Ο θαζαξηζκφο 
ηεο ιεθάλεο γίλεηαη κε ρξήζε αληιίαο πνδφο. 

 
β.  Θα πξέπεη λα ππάξρεη ραξηί πγείαο ζε εηδηθή ζήθε. 

 
2.  Σεσνικά σαπακηηπιζηικά νιπηήπα 

 
Νηπηήξαο ζπλδεδεκέλνο κε δεμακελή θαζαξνχ λεξνχ ηνπιάρηζηνλ 50 lt. 

πνπ  θέξεη  πνδνθίλεηε  αληιία  λεξνχ  θαη  ζηνλ  νπνίν  ππάξρεη  θαη  βαιβίδα 
νηθνλνκίαο λεξνχ. 

 
3.  Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ καμπίναρ 

 
α.  Τιηθά θαηαζθεπήο 

 

(1) Η   ρεκηθή   ηνπαιέηα   ζα   πξέπεη   λα είλαη   εμ   νινθιήξνπ 
θαηαζθεπαζκέλε απφ   πιηθά   άθιεθηα   θαη   αλζεθηηθά ζε   πςειέο-ρακειέο 
ζεξκνθξαζίεο, ζε θαθψζεηο θαη βαλδαιηζκνχο. 

 
(2)   Σν εζσηεξηθφ  ηεο  θακπίλαο  ζα  πξέπεη  λα  είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά κε πνξψδε έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν γξήγνξνο 
θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε. 

 
(3)    Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. 
 

(4)      Η νξνθή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ δηαπγέο ή 
εκηδηαθαλέο πιηθφ ψζηε επηηξέπεηαη ν θπζηθφο θσηηζκφο. 

 
(5)      Σα ρξψκαηα ησλ ηνηρσκάησλ δελ ζα πξέπεη λα αιινηψλνληαη 

κε ηνλ θαηξφ αθφκα θαη ζε κεηαβαιιφκελεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 
 

β.  Γηαζηάζεηο 
 

(1)      Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 110 cm x 110 
cm (βάζε) θαη 220 cm (χςνο). 

 
(2)      Η  εξγνλνκία  θαη  ην  βάξνο  ηεο  ηνπαιέηαο  ζα  πξέπεη  λα 

επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηεο.



 

(3)      Ο φγθνο ηεο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ άλεηε ηνπνζέηεζή 
ηεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο. 

 
4.  Σεσνικά σαπακηηπιζηικά δεξαμενήρ 

 
α.  Ο ζρεδηαζκφο ηεο ηνπαιέηαο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ κέγηζην 

αξηζκφ  πιήξσλ  ρξήζεσλ  θαη  ηελ  εθκεηάιιεπζε  φιεο  ηεο  ρσξεηηθφηεηαο  ηεο 
δεμακελήο ιπκάησλ. 

 
β. Η δεμακελή ιπκάησλ πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα 

δηαθξάγκαηνο πνπ εκπνδίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηα ιχκαηα. Θα έρεη εξγνλνκηθφ 
ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ψζηε λα επηηξέπεηαη ν εχθνινο θαζαξηζκφο ηεο 
δεμακελήο. Η δεμακελή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ (πνπ λα 
θαηαιήγεη εθηφο θακπίλαο) θαη λα πεξηέρεη ην απαξαίηεην ρεκηθφ πγξφ γηα ηελ 
εμνπδεηέξσζε δπζάξεζησλ νζκψλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνιχκαλζε. 

 
5.  Γενικά – Δςναηόηηηερ 

 
α.  Η εηαηξία πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. 
 

β.  Γηα  ηελ  ηνπνζέηεζε  ηεο  ηνπαιέηαο  δελ  ζα  πξέπεη  λα  απαηηείηαη 
δίθηπν απνρέηεπζεο θαη παξνρήο λεξνχ. 

 
γ. ηελ θακπίλα ηεο ηνπαιέηαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή 

αλνίγκαηα γηα αεξηζκφ. 
 

δ.  Η πφξηα ζα πξέπεη λα έρεη ζεκαία Διιεληθή, Οιιαλδηθή ή Γεξκαληθή 
κεηά απφ ππφδεημε ηνπ ΠΒΚ θαζψο θαη έλδεημε γέλνπο (γπλαηθείεο - αλδξηθέο) θαη 
κεραληζκφ θιεηζίκαηνο κε ειαηήξην θαη έλδεημε θαηεηιεκκέλνπ. Θα πξέπεη επίζεο 
λα έρεη ζχξηε θιεηδψκαηνο απφ κέζα θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα αλνίγεη απφ 
έμσ κε εηδηθφ θιεηδί. 

 
ε. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο ρεξηψλ κέζσ 

ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο θαζαξνχ λεξνχ θαη ζαπνπληνχ θαζψο θαη 
ζχζηεκα απνιχκαλζεο ρεξηψλ. Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πιχζηκν 
ησλ ρεξηψλ πξέπεη λα πεξηέρεη απνιπκαληηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
εμνπδεηέξσζε ησλ κηθξνβίσλ. 

 

 
 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 
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Αληηζκήλαξρνο (ΜΗ) Αλέζηεο Λειίδεο 
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