
Η Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου ανακοινώνει την πρόθεσή της να 
προχωρήσει στην ενοικίαση 2 WC και 2WC ΑΜΕΑ (συνολικά 4 WC)  
 

Τα δύο απλά WC θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Να είναι καινούρια ή σε πολύ καλή κατάσταση 
 Βάση 1,20 m x 1,20 m και ύψος 2,32 m 
 Δεξαμενή ανοιχτού τύπου 250 l 
 Ενσωματωμένο διπλό εξαερισμό δεξαμενής ακαθάρτων 
 Ουρητήρας ανδρών 
 Υποδοχή χαρτιού υγείας 
 Ενσωματωμένη κλειδαριά 
 Αντιολισθητική επίστρωση πατώματος 
 Ένδειξη Ανδρών / Γυναικών 
 Δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος 
 Καθρέφτης 
 Κρεμάστρα ρούχων 
 Νιπτήρας με μηχανική ποδοκίνητη αντλία και απόθεμα νερού 60 λίτρων 
 Ενσωματωμένη δεξαμενή φρέσκου νερού για το νιπτήρα 
 Αντλία σαπουνιού 
 Ειδική υποδοχή χαρτιού (για τα χέρια) 
 Να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ΕΛΟΤ 

1801:2008/OHSAS 18001: 2007. 

 

Τα δύο  WC ΑΜΕΑ θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

 Να είναι καινούρια ή σε πολύ καλή κατάσταση 

 Διαστάσεις εσωτερική επιφάνεια: 1,48 m x 1,49 m Συνολική επιφάνεια: 1,66 m x 
1,57 m εσωτερικό ύψος: 2,11 m εξωτερικό ύψος 2,25 m Δεξαμενή ανοικτού 
τύπου 150 λίτρων. 

 Ειδική υποδοχή 2 ρολών χαρτιού υγείας 

 Δεξαμενή με εξαερισμό 

 Λαβές στήριξης και στις 3 πλευρές 

 Ελατήριο πόρτας για αυτόματο κλείσιμο 

 Ένδειξη Ανδρών- Γυναικών 

 Συσκευή παροχής αντισηπτικού 

 Εσωτερικό φωτισμό 

 Νιπτήρα καθαρισμού χεριών 

 Να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ΕΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001: 2007. 

 
Αναλυτικά η ενοικίαση θα περιλαμβάνει: 

 Τη μεταφορά από και προς τις παραλίες 



 Τη διάθεση πιστοποιητικού εγγραφής στο επιμελητήριο που να πιστοποιεί το 
ασκούμενο επάγγελμα 

 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση της διακήρυξης και αποδέχεται του όρους 

 
Ο προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια είναι 2.400€, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε κλειστό 
φάκελο, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Λάδης 1, 2ος όροφος (πληροφ. κ. Ανθή 
Τσουκάλου - 2271350824) μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου και ώρα 12.00. 
 


