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                  Θεσ/νίκη, 30 Αυγούστου 2017 
                  Αρ. Πρωτ.: 327297 (8031)
                  ΑΔΑ Προκήρυξης: 7ΜΑ37ΛΛ-Θ6Ξ

Ταχ. Δ/νση                : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχυδρομικός Κώδικας: 54627, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες              : Χριστίνα Κοτσαπουϊκη

Τηλ.                          : 2313 319142
Fax                           : 2313 319238
E- mail                      : C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr 

Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη 

διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμο-
διότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των 
πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδομάδες».

Ταξινόμηση κατά CPV CPV:  24955000-3 Χημικές τουαλέτες

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 266.418,46  €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), με δικαίωμα  προαίρεσης
13.320,92 € με Φ.Π.Α. (Γενικό Σύνολο: 279.739,38 €  με Φ.Π.Α.)

Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής

Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. (κωδικός: 
02.21.00.725.9899.ιδ.01 –Έργα βελτίωσης υποδομών λαϊκών αγορών – 
002459-0

Αριθμός Διακήρυξης 327297 (8031)/30-8-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση –

γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών
Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδομάδες»,

σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2017

Καταχωρήθηκε στον Ελληνικό Τύπο και στο Διαδίκτυο:
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Διαύγεια,  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Σελίδα 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ





«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες ».

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2313 319142

Φαξ 2313 319135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Χριστίνα Κοτσαπουϊκη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι  ο Νόμος 4412/2016.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:  C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9899  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2017 του Φορέα 725. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των
κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών
των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδομάδες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
24955000-3 Χημικές τουαλέτες.  

Σελίδα 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr
mailto:G.Kenanidou@pkm.gov.gr




«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες ».

 Αντικείμενο της σύμβασης αναλυτικά

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Είδος
Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών

στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των
αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές

Κωδικός Αριθμός
Είδους κατά CPV 24955000-3

Ποσότητα & Μονάδα

Χημικές τουαλέτες και  παροχή υπηρεσίας με 292 εβδομαδιαίες τοποθετήσεις  χημικών
τουαλετών, ήτοι 15.184 τοποθετήσεις στις πενήντα δύο (52) εβδομάδες ετησίως.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ
ΙΣ  /
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ
ΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΕ
Σ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ
ΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ 292 52 15184 266.418,46

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:  5%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  ήτοι  13.320,92  €  το
οποίο  θα  ασκηθεί  σε  περίπτωση  αναγκαιότητας   επιπλέον  τοποθετήσεων  χημικών
τουαλετών.

Επάρκεια

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ WC

Λ. ΑΓΟΡΩΝ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
10%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Α.  ΑΝΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ 56 6 62

Η  ΕΠΑΡΚΕΙΑ  ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ   ΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΣΤΗΛΗ  ΤΟΥ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 

Φορέας για τον οποίο
προορίζεται

Δ/νση Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ.

Είδος σύμβασης Παροχή Υπηρεσιών

Σελίδα 3
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«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες ».

Προϋπολογισμός -
Πηγή χρηματοδότησης

Ο  τελικός προϋπολογισμός είναι 279.739,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%),

Πρόγραμμα ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2017,
χρηματοδοτούμενων από Κ.Α.Π., ευθύνης Π.Κ.Μ. (έργο:2415ΠΚΜ001ΚΑΠ16)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ
Σ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ  ΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ 292 52 15184 266.418,46

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:  5%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  ήτοι  13.320,92  €  το
οποίο  θα  ασκηθεί  σε  περίπτωση  αναγκαιότητας   επιπλέον  τοποθετήσεων  χημικών
τουαλετών.
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«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες ».

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  (1% του
συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.).

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :24955000-3 Χημικές τουαλέτες.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 266.418,46 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)
με δικαίωμα προαίρεσης 13.320,92 € με Φ.Π.Α. Γενικό σύνολο 279.739,38 € με Φ.Π.Α.

Το δικαίωμα προαίρεσης, 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ύψους  13.320,92 € με Φ.Π.Α.,   θα ασκηθεί  
σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ή αναγκαιότητας επιπλέον τοποθετήσεων χημικών   τουαλετών,     κα  -  
τόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης και σχετικών προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε πενήντα δύο (52) εβδομάδες (από την υπογραφή της σύμβασης).

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I:
Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης  της  παρούσας
διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει
της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της  παρ.  Ζ  του Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του  Βιβλίου  IV του  ν.  4412/2016  (άρθρα  345  έως  374)  αναφορικά  με  την  εξέταση  των  Προδικαστικών
Προσφυγών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.
4478/2017 ( ΦΕΚ 91/ τ΄ Α'/23-6-2017) και  συγκεκριμένα του άρθρου 87 «Τροποποίηση του ν. 4412/2016
(Α΄147)»,

  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,

 του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες
διατάξεις”,

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
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«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες ».

 του ν.2690/1999 (Α'  45)  “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και  άλλες διατάξεις”   και  ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

  του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

 της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

 του ν. 4472/2016 (Αρ. Φ. 74/Τ’ Α’/19-5-2017) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων
του ν.  4387/2016,  μέτρα  εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και  μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις.”

 της  αριθμ.  57654/22-5-2017  απόφασης  "Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του
Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης", (ΦΕΚ 1781/T’ B’/23-5-2017)

 της  αριθμ.  πρωτ.  3468/30-5-2017  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΑΔΑ:  ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ)  περί
ενημέρωσης για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α.
ΚΗΜΔΗΣ

 της  αριθμ.  πρωτ.  3802/14-6-2017  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)  περί
τροποποίησης των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

 του ν. 1959/1991 (Αρ. Φ. 123/ Τ΄Α΄/5-8-1991) για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις

 της με αριθμ. πρωτ. 5673/400/5-9-1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» (Αρ.
Φ. 192/Τ΄Β΄/14-3-1997)

 του  Π.Δ.  104/1999  (Αρ.  Φ.  113/  Τ΄Α΄/4-6-1999)  περί  προσαρμογής  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  τις
διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

 της υπ΄ αριθμ. 30374/3894/2013 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ περί αδειοδότησης
συλλογής και μεταφοράς λυμάτων από χημικές τουαλέτες

 του αριθμ. 1907/2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ

 του αριθμ. 1272/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την
τροποποίηση  και  την  κατάργηση  των  οδηγιών  67/548/EΟΚ  και  1999/45/EΚ  και  την  τροποποίηση  του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006

 των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 της  αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφασης  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους
Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,
Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ'
Β΄/10-2-2017) και  της αριθμ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-2017 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί

Σελίδα 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ





«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες ».

“Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102 /ΥΟΔΔ/6-3-2017)

 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ
4302/30-12-2016). 

 του  ν.3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)

 του  ν.4071/2012  "Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση
Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)

 της αριθμ. 721/9-5-2017  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί  συγκρότησης  της πενταμελούς
επιτροπής διενέργειας ανοιχτών διαγωνισμών Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ:Ω7ΚΒ7ΛΛ-Σ4Υ) 

 του  αριθμ. πρωτ.οικ. 210303/2317/26-5-2017 Πρωτογενούς Αιτήματος της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ. 

 του  αριθμ.  πρωτ.  210885  (5392)/15-6-2017  εγγράφου του  Τμήματος  Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  της  Διεύθυνσης
Οικονομικού  Π.Κ.Μ.  περί  παροχής  διευκρινίσεων  αναφορικά  με  το  έργο  :  «Παροχή  υπηρεσιών  για  την
τοποθέτηση  –  απομάκρυνση  –  γενικότερη  διαχείριση  των  κινητών  χημικών  τουαλετών  στις  λαϊκές  αγορές
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται
σε αυτές για 52 εβδομάδες»

 του  αριθμ.  πρωτ.  243344/2711/4-7-2017  απαντητικού  εγγράφου  της  Διεύθυνσης  Λαϊκών  Αγορών  Π.Κ.Μ.
αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων του έργου : «Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση
– γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών
Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδομάδες»

 της  αριθμ.  πρωτ.  254450  (6342)/7-7-2017  Απόφασης  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  Α/Α  2484  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, με ΑΔΑ: 7ΙΠΕ7ΛΛ-ΚΛ4 και ΑΔΑΜ: 17REQ001660530
(καταχωρήθηκε με α/α 2293 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης )

 της  αριθμ.  226/14-11-2016  (ΑΔΑ:7ΜΖΔ7ΛΛ-429)  απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί
ψήφισης  προϋπολογισμού  και  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
οικονομικού έτους 2017, όπως επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. 65/10-4-2017 (ΑΔΑ:ΩΘ9Ν7ΛΛ-Υ2Ω)  απόφαση
του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ περί  κατάρτισης  Προγράμματος  Ποσοστού  Πιστώσεων  Επενδυτικών
Δαπανών έτους 2017, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.»

 της αριθμ. 1344/25-7-2017 ορθής επανάληψης της απόφασης (ΑΔΑ:ΩΚ9Γ7ΛΛ-ΦΛΠ) της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Κ.Μ. που αφορά έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η/9/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 6η Οκτωβρίου 2017,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  ορίζεται σε  30  ημέρες από  την  ημερομηνία  αποστολής  στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του Ν.
4412/2016.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30/8/2017 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
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Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  :
http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . και έλαβε συστημικό αριθμό 45566

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016: 

Εφημερίδες “ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ”, “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”, “ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ” στις 1-9-2017

Η προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  όπως προβλέπεται  στην  περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η  Διακήρυξη θα  καταχωρηθεί στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  :
www  .  pkm  .  gov  .  g  r   ► Προκηρύξεις  στις 30-8-2017.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση  των  εν  λόγω υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

      η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

       η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

        το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

       οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως  σχετικά  με  τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

       το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της  σύμβασης,  καθώς  και  όλες  οι
ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος.
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της
Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –
διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους  στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί
να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα
με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο μπορούν  να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα π.χ. αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμ-
φωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των
λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί  παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
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Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών φορέων  από έναν  ή  περισσότερους  εκδότες  της
παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ)
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται  όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   ζ)  τους όρους ότι:  αα) η
εγγύηση παρέχεται  ανέκκλητα και  ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται  του δικαιώματος της διαιρέσεως και  της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  θ)  την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα IV της παρούσης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο
χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε και ενενήντα έξι ευρώ (2.255,96 € ήτοι 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
άνευ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 395 ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά
της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και  

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
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2.2.2.3.  Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)  προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και  την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευ -
θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμι -
μους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον αφορά  στην  καταβολή φόρων ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή
μπορεί  να αποδείξει  με  τα κατάλληλα μέσα ότι  ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

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. 
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2.2.3.3. α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
δεν έχουν καταβληθεί  ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται  λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης  της παρούσας σύμβασης,  προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση     ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής   εκκαθάρισης   ή τελεί υπό αναγκαστική  
διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,  αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23
της παρούσας, 

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο
του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας 

2.2.3.5.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης  της
παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,  είτε  πριν  είτε  κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα  μέτρα  που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει  αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
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2.2.3.7. Η  απόφαση για  την  διαπίστωση της  επάρκειας  ή  μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την  προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.8.  Οικονομικός φορέας,  στον οποίο έχει  επιβληθεί,  με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να δηλώνουν
ότι:

α. Ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής
υπηρεσιών.   Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

β.  Διαθέτουν  τουλάχιστον  δύο  εγκρίσεις  από  σταθμούς  επεξεργασίας  αστικών  λυμάτων,  εντός  των
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

γ. Διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων σε ισχύ, όπου θα αναφέρονται τα κάτωθι: «Μεταφερόμενο
είδος  :  Χημικές  Τουαλέτες.  Φέρει  βυτίο  επί  του  αμαξώματος  με  μηχανισμό  απορρόφησης  λυμάτων  των  χημικών
τουαλετών»

δ.     Διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων σε ισχύ,   όπου θα αναφέρονται τα κάτωθι: «Μεταφερόμενο
είδος : Εμπόριο Χημικών Τουαλετών- Ενοικίαση»

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  οι
οικονομικοί φορείς να δηλώνουν ότι διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων για τη μεταφορά
των τουαλετών.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να δηλώνουν ότι διαθέτουν τιμολόγια αγοράς συνοδευόμενα από αποδείξεις εξόφλησης και βεβαιώσεις
περί καινούριου και αμεταχείριστου και να αναφέρουν τον  ακριβή χρόνο κατασκευής των προσφερομένων τουαλετών.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με συγκεκριμένα
συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, ήτοι να δηλώνουν ότι: 

α) Διαθέτουν την πιστοποίηση Συστήματος  Ποιότητας ISO 9001:2008  ή ισοδύναμο σε ισχύ

β) Διαθέτουν την πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο σε ισχύ

γ) Διαθέτουν το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του σχετικού υλικού (του κάθε υγειονομικού συμπυκνωμένου διαλύματος)
στην ελληνική γλώσσα, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)
αριθ.  1907/2006  ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  18ης  Δεκεμβρίου  2006  και
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου
2008) και εφόσον απαιτείται επικαιροποίησή του, το πλέον πρόσφατο επικαιροποιημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

δ)  Διαθέτουν  έγγραφο  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους  σύμφωνα  με  το  οποίο  το  υποβληθέν  δείγμα  τους  δεν
περιλαμβάνεται σε καμία από τις Κλάσεις 1-9 του Μέρους 1, του Παραρτήματος Α, του Άρθρου 10 του Κεφαλαίου III
του Π.Δ. 104/1999 (Αρ. Φ. 113/ Τ΄Α΄/4-6-1999) που αφορά τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των  δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται  και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το
οποίο  θα  προκύπτουν  αναλυτικά  οι  εργασίες  που  ο  διαγωνιζόμενος  προτίθεται  να  αναθέσει  σ΄αυτόν.  Αυτονόητο
θεωρείται ότι εφόσον η υπόψη συνεργασία που θα εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι
υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που τυχόν αναδειχθεί ως Ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της
σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τούτου και απεμπόλησης των υποχρεώσεών του που θα απορρέουν απ΄
αυτή τη σχέση με αποτέλεσμα την αναγκαστική λύση της, τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την
απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από
το  άρθρο  79  παρ.  1  και  3  του  ν.  4412/2016  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα  με  το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VII , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα / Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8) ..

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4..

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,  ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. 

Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά κατά  το  στάδιο  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν  λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους  -  μέλους  ή  χώρας  και  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά  με  τους
οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης (στην  περίπτωση που ο  προσωρινός  ανάδοχος έχει  την  εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή  της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.8.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -
μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου 2.2.4.  α) (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και  αφετέρου  το  ειδικό  επάγγελμά  τους.  Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου:
2.2.4 β) προσκομίζουν τουλάχιστον δύο εγκρίσεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εντός των διοικητικών
ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου:
2.2.4 γ) προσκομίζουν  άδεια  κυκλοφορίας  μεταφορικών  μέσων  σε  ισχύ, όπου  θα  αναφέρονται  τα  κάτωθι:
«Μεταφερόμενο είδος : Χημικές Τουαλέτες. Φέρει βυτίο επί του αμαξώματος με μηχανισμό απορρόφησης λυμάτων των
χημικών τουαλετών»

Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου:
2.2.4  δ)  προσκομίζουν  άδεια  κυκλοφορίας  μεταφορικών  μέσων  σε  ισχύ,  όπου  θα  αναφέρονται  τα  κάτωθι:
«Μεταφερόμενο είδος : Εμπόριο Χημικών Τουαλετών- Ενοικίαση»

Β.3.   Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της μεταφοράς των τουαλετών για τυχόν βλάβη που
θα προκληθεί στο περιβάλλον και σε τρίτους, σε περίπτωση ατυχήματος. 

Β.4.  Για  την απόδειξη της τεχνικής  ικανότητας  της παραγράφου 2.2.6 οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν
τιμολόγια αγοράς συνοδευόμενα από αποδείξεις εξόφλησης και βεβαιώσεις περί καινούριου και αμεταχείριστου, όπου οι
οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν τον ακριβή χρόνο κατασκευής των προσφερομένων τουαλετών.
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Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :

α) Πιστοποίηση Συστήματος  Ποιότητας   ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο σε ισχύ

β) Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο σε ισχύ

γ) Δελτίο  δεδομένων  ασφαλείας  του  σχετικού  υλικού  (του  κάθε  υγειονομικού  συμπυκνωμένου  διαλύματος)  στην
ελληνική γλώσσα, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 και  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΚ)  αριθ.  1272/2008  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  16ης  Δεκεμβρίου  2008) και
εφόσον απαιτείται επικαιροποίησή του, το πλέον πρόσφατο επικαιροποιημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

δ) Έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο το υποβληθέν δείγμα τους δεν περιλαμβάνεται σε
καμία από τις Κλάσεις 1-9 του Μέρους 1, του Παραρτήματος Α, του Άρθρου 10 του Κεφαλαίου III του Π.Δ. 104/1999
(Αρ. Φ. 113/ Τ΄Α΄/4-6-1999) που αφορά τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

Β.6.  Για  την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικός
φορέας είναι  νομικό πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε
περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  διαγωνιζομένου).  Από  τα  ανωτέρω  έγγραφα  πρέπει  να
προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,  που
εκδίδεται  από τον οργανισμό πιστοποίησης,  συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις  απαιτήσεις  ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα  παραπάνω,  κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.8  για  την  απόδειξη  ότι  θα  έχει  στη  διάθεσή  του  τους  αναγκαίους  πόρους,
προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική έγγραφη δέσμευση  των φορέων αυτών για  τον  σκοπό αυτό και  συγκεκριμένα ιδιωτικό
συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα προκύπτουν αναλυτικά οι εργασίες που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται
να  αναθέσει  σ΄αυτόν.  Αυτονόητο θεωρείται  ότι  εφόσον η  υπόψη συνεργασία  που θα εξασφαλίζει  την  κάλυψη της
ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που τυχόν αναδειχθεί ως Ανάδοχος, καθ΄
όλη τη διάρκεια  του χρόνου ισχύος  της  σύμβασης,  σε  περίπτωση μη συμμόρφωσης  τούτου  και  απεμπόλησης  των
υποχρεώσεών  του  που  θα  απορρέουν  απ΄  αυτή  τη  σχέση  με  αποτέλεσμα  την  αναγκαστική  λύση  της,  τούτος  θα
κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται στο Παράρτημα   V   ''Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο – Υπόδειγμα'' Ενδεικτικός  
Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται  με βάση τις  απαιτήσεις  που ορίζονται  στο Παράρτημα Ι  της Διακήρυξης  για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες του προκηρυσσόμενου έργου.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους
τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία και  ώρα που ορίζει  η παρούσα διακήρυξη
(παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ,
ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» .

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής  και  να  εγγραφούν στο  ηλεκτρονικό  σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3
παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας
του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά» στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/16.  Εφόσον  ένας
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη
σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει  να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει  σχετικό μήνυμα και  ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  [Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες
στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και
οικονομική  προσφορά)  παραπέμποντας  στο  σχετικό  άρθρο  της  διακήρυξης  και  τα  τυχόν  υποδείγματα  τεχνικής
-οικονομικής προσφοράς]

2.4.2.5. Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του  Συστήματος,  όπως
περιγράφεται παρακάτω:
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Τα στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη  διαδικασία  υποβάλλονται  από αυτόν
ηλεκτρονικά σε  μορφή αρχείων τύπου .pdf και  εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί  από τον ίδιο,  φέρουν ορατή μη
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και  δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής   προσφοράς  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και
τα  έγγραφα  που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και  όσα προβλέπεται  από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και
στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν:

α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ ψηφιακά υπογεγραμμένη ,στην οποία
πρέπει να  αναφέρονται  τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 365 ημέρες από την επόμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο για επιπλέον 365 ημέρες β) ότι
έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια
συμμετοχής και γ) το είδος της παροχής υπηρεσιών για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά.

β)  T  ο Eυρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ)  ,  όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML
και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα VII).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση.

γ)  Εγγύηση συμμετοχής,  σύμφωνα με  τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016  και  τις  παραγράφους 2.1.5  και  2.2.2  της
παρούσας  διακήρυξης,  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την
ηλεκτρονική υποβολή.

δ)  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο, προσκομίζει  τα κατά περίπτωση  νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης  και  νόμιμης εκπροσώπησης  (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες
οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την
ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κ.λ.π.),  τυχόν  τρίτοι,  στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ'όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση
του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).
Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (ακριβές αντίγραφο εκ
του πρωτοτύπου).
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που
νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης
(φωτοαντίγραφα).

    Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
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     Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.

   Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.   

2.4.3.2   H   τεχνική προσφορά   θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα  αρχή  με  το Παράρτημα    III  –    Υπόδειγμα  Τεχνικής  Προσφοράς  της  παρούσας  διακήρυξης,  
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα της προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και  υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης το οποίο είναι η
χαμηλότερη τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Παράρτημα  II-  Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς της διακήρυξης: 

Α. Τιμές

Στην οικονομική προσφορά η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

[Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο  προσφέρων  θα
επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του  ψηφιακά
υπογεγραμμένη και  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει  στο Παράρτημα  II  της
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το
σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή  στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για διάστημα 365 ημερών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από
τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και  του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και  την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή
εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο
102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός
ισχύει,  υπό τους  όρους της παραγράφου 2.2.3.4  περ.γ  της  παρούσας (περ.  γ΄  της  παρ.  4  του άρθρου 73 του ν.
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ,  για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο  όργανο της  Αναθέτουσας  Αρχής
(Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  φακέλων  των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» κατά την 6η
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα
ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των
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εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών  προσφορών  που  δεν  γίνονται
αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται  με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την
παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  που  προτείνουν  στην  προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Το Πρακτικό Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών  κοινοποιείται στους συμμετέχοντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει  σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από την  κοινοποίηση  της  σχετικής   ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά  μέσω  του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης,  μέσω  του
Συστήματος,  ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  αιτιολογημένα να παρατείνει  την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή 

iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας, 

Σελίδα 21
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ





«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες ».

Σε περίπτωση έγκαιρης και  προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις  προϋποθέσεις  τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και  τη διαβίβαση του πρακτικού των οικονομικών προσφορών και  του πρακτικού των δικαιολογητικών
κατακύρωσης στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου.
Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή  του  διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
Ποσοστό 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη
αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου του παραπάνω σταδίου επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β)  ολοκλήρωση  του προσυμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  5  και  36  του ν.
4129/2013, 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  του  και  η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται
να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται
να  ασκήσει  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  προδικαστική  προσφυγή,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης,αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα
με τα αναλυτικά οριζόμενα στα άρθρα 345-374 του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του ν.  4478/2017  (  ΦΕΚ 91/  τ΄  Α'/23-6-2017)  και  συγκεκριμένα του άρθρου 87 «Τροποποίηση του ν.  4412/2016
(Α΄147)».  Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  με  τη
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου
pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς
Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε
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ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία
της, για το παραδεκτό της  άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.
Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με
τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του
παραβόλου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της
παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης
της είσπραξής του. Το παράβολο του άρθρου 363 επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.

Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται  ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού,
σύμφωνα με το  πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: (α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε
(5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 362, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 365,  στους ενδιαφερόμενους τρίτους.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  στις  απόψεις  της να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης  της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί
να  απέχει  περισσότερο  από  σαράντα  (40)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κατάθεσης  της  προσφυγής.  Η  πράξη  αυτή
κοινοποιείται  το  αργότερο  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  από  την  εξέταση  της  προσφυγής  στον  προσφεύγοντα,  στην
αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση. 

Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση την προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας
αρχής με την παρ. 1(α) του άρθρου 365. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της
παρ. 1(α) του άρθρου 365, η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν
παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362. 

Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, τηρουμένων των
ρυθμίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 18ης Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων . 

Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή  αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής
προ τριών (3)  ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα
μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 367 για την έκδοση της απόφασής της. 

Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί  να διατάσσονται  προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί  η
εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που
αναστέλλουν  τη  διαδικασία  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  ή  την  εκτέλεση  οποιασδήποτε  απόφασης  λαμβάνει  η
αναθέτουσα αρχή. 

Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι,
ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι
πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση
να μη χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει  τις λοιπές αξιώσεις  που προβάλλει  το πρόσωπο που έχει  ζητήσει  τη
χορήγηση των εν λόγω μέτρων.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της
προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της  αναθέτουσας  αρχής  και,  σε  περίπτωση  παρέμβασης,  των  ισχυρισμών  του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Επί  αποδοχής  προσφυγής  κατά  πράξης  ακυρώνεται  ολικώς  ή  μερικώς  η  προσβαλλόμενη  πράξη,  ενώ επί  αποδοχής
προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί
αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Οι  αναθέτουσες  αρχές  υποχρεούνται  να  συμμορφώνονται  με  τις  αποφάσεις  της  ΑΕΠΠ.  Οι  αποφάσεις  της  ΑΕΠΠ
υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στον Τίτλο 3  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  του  Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους
λόγους  και  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  106  του  ν.  4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του
Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο της  διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5% επί  της  αξίας  της  σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ,  και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  είτε στο σύνολό της είτε αποδεσμεύεται  τμηματικά,  κατά το  ποσό που
αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υπηρεσιών   που  παραλήφθηκε  οριστικά  μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται  να αναφέρει  στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
Αναδόχου με υπεργολάβο/  υπεργολάβους της σύμβασης,  αυτός υποχρεούται  σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
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αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των  τμημάτων  της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για  τους  υπεργολάβους,  όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α)
τμήμα(τα)  της σύμβασης,  το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται  να αναθέσει  υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις  εκατό (30%) της  συνολικής αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.4.4.  Η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει  απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για  την  εκτέλεση προμήθειας,
δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης θα καθορίζονται τα
ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες
πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη
του κύριου αναδόχου. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του άρθρου  132 του ν.  4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  του
αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το  100% της  συμβατικής  αξίας  μετά  την  οριστική  παραλαβή  των  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  Ι:
Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις (Άρθρα 203, 205 & 218 Ν.4412/2016)

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες δια -
τάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσε-
ων.
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Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσε -
ται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφω-
σης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολο -
γημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρα-
σχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Επιπλέον, για όσες χημικές τουαλέτες προκύπτει ότι παρουσιάζουν προβλήματα που έχουν σχέση με την καλή  λειτουργία
αυτών, την καθαριότητα και την τοποθέτησή τους στα σημεία που έχουν υποδειχθεί από την υπηρεσία κ.λ.π., θα επιβάλ -
λεται ποινική ρήτρα ίση με το 50% της τιμής της κάθε μονάδας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου ή μη το -
ποθέτησης τουαλετών τότε θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 100% της αξίας κάθε μονάδας, σύμφωνα με το Πα-
ράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), να υποβάλει προ-
σφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Λαϊκών
Αγορών Π.Κ.Μ., η οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή Π.Κ.Μ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και  παράταση της διάρκειας της σύμβασης,  υπό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.

6.1.2.  Η  αρμόδια  υπηρεσία  (Διεύθυνση  Λαϊκών  Αγορών  Π.Κ.Μ.)  μπορεί,  με  απόφασή  της  να  ορίζει  για  την
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση
δύνανται  να  ορίζονται  και  άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας,  στους  οποίους  ανατίθενται  επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς
και  ο  έλεγχος  της  συμμόρφωσης  του  αναδόχου με  τους  όρους  της  σύμβασης.  Με  εισήγηση  του  επόπτη  η
υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε πενήντα δύο (52) εβδομάδες (από την υπογραφή της σύμβασης), σύμφωνα
με το  Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας
διακήρυξης.

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς
της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Αν  λήξει  η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή του
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους
της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν την  καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην  περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως
άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  με  απόφασή του,  η  οποία
κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των 30  ημερών  από την
ημερομηνία υποβολής του και  δεν ληφθεί  σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται  ότι  η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.
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6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  η  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την
αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  25% της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  δε  ανάδοχος
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας,
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                            
1.  Αβραμίδης Ευστάθιος
2. Θωμαϊδης Παύλος
3. Καρατζιούλα Νίκη
4. Μήττας Χρήστος
5. Μπάτος Σωτήριος 
6. Τζηρίτης Δημήτριος
7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
8. Παυλίδου Φωτεινή- Νιόβη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την
επιλογή αναδόχου του έργου:«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των
κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών
των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδομάδες»,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής,  με  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  266.418,46  €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με δικαίωμα προαίρεσης 13.320,92 € με Φ.Π.Α. Γενικό σύνολο 279.739,38 € με
Φ.Π.Α. Η εμφάνιση της κινητής χημικής τουαλέτας είναι πολύ σημαντική, και επηρεάζει την αποδοχή της καμπίνας από
τον χρήστη. Το όνομα και ο τηλεφωνικός αριθμός της εταιρείας ενοικίασης φαίνονται ξεκάθαρα στο εξωτερικό της κάθε
καμπίνας. 

Το δικαίωμα προαίρεσης, 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ύψους  13.320,92 € με Φ.Π.Α.,   θα ασκηθεί σε περίπτωση  
παράτασης της σύμβασης ή αναγκαιότητας επιπλέον τοποθετήσεων χημικών   τουαλετών,     κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης  
και σχετικών προβλεπόμενων διαδικασιών ανάθεσης .

Σχετικός CPV :24955000-3 Χημικές τουαλέτες

 Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Είδος
Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών

στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των
αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές

Κωδικός Αριθμός
Είδους κατά CPV

24955000-3

Ποσότητα & Μονάδα

Χημικές τουαλέτες και παροχή υπηρεσίας με 292 εβδομαδιαίες τοποθετήσεις χημικών
τουαλετών, ήτοι 15.184 τοποθετήσεις στις πενήντα δύο (52) εβδομάδες ετησίως.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ
ΙΣ  /
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ
ΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΕ
Σ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ
ΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ 292 52 15184 266.418,46

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 13.320,92 € το
οποίο  θα  ασκηθεί  σε  περίπτωση  αναγκαιότητας   επιπλέον  τοποθετήσεων  χημικών
τουαλετών.
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Επάρκεια

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ WC

Λ. ΑΓΟΡΩΝ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
10%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Α.  ΑΝΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ 56 6 62

Η  ΕΠΑΡΚΕΙΑ  ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ   ΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΣΤΗΛΗ  ΤΟΥ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 

Φορέας για τον οποίο
προορίζεται

Δ/νση Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ.

Είδος σύμβασης Παροχή Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός -
Πηγή χρηματοδότησης

Ο  τελικός προϋπολογισμός είναι 279.739,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(24%),

Πρόγραμμα ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2017,
χρηματοδοτούμενων από Κ.Α.Π., ευθύνης Π.Κ.Μ. (έργο:2415ΠΚΜ001ΚΑΠ16)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ
Σ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ  ΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ 292 52 15184 266.418,46

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 13.320,92 € το
οποίο  θα  ασκηθεί  σε  περίπτωση  αναγκαιότητας   επιπλέον  τοποθετήσεων  χημικών
τουαλετών.

Α.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης.

Α.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διαχείριση των χημικών τουαλετών και η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πραγματοποιείται ως εξής: 

 Επάρκεια: Η ποσότητα των προσφερόμενων τουαλετών θα πρέπει να καλύπτει κατά 10% τον μέγιστο αριθμό
των απαιτούμενων μισθωμένων wc (56τεμ.), ανά ημέρα λειτουργίας λαϊκών αγορών την εβδομάδα.

Όταν  ο ανάδοχος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς,
πρέπει να αποδεικνύει  ότι έχει στην διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση του σχετικού ιδιωτικού
συμφωνητικού.

•  Τοποθέτηση:  Η τοποθέτηση του απαιτούμενου αριθμού τουαλετών θα γίνεται στα σημεία που υποδεικνύει η
Δ/νση Λαϊκών Αγορών. Η τοποθέτηση των τουαλετών θα πραγματοποιείται στους προκαθορισμένους χώρους έως τις
06.00 π.μ. δηλαδή πριν από την έναρξη των λαϊκών αγορών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες σε άψογη
κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής στην παράδοσή τους.
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Για τις προγραμματισμένες αλλαγές (δρόμων) των λαϊκών αγορών θα αποστέλλεται στον ανάδοχο έγγραφο από το
αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Λαικών Αγορών  το αργότερο έως ώρα 13.00μ.μ. της προηγουμένης ημέρας. Ο ανάδοχος
υποχρεούται  να  ενημερώνει  αυθημερόν  με  το  ημερήσιο  δελτίο  τοποθέτησης  χημικών  τουαλετών  το  οποίο  και  θα
αποστέλλει  στην  Δ/νση Λαϊκών Αγορών  καθημερινά  το αργότερο μέχρι  της  10.00  π.μ.  Σε αργίες  και  σε έκτακτες
περιπτώσεις που δεν θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά η  Δ/νση Λαϊκών Αγορών , προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με το
κόστος τοποθέτησης στην λαϊκή αγορά οφείλει να ενημερώνει τον ανάδοχο με fax έως τις 13.00μ.μ. της προηγούμενης
ημέρας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες στα σημεία, σε άψογη κατάσταση ήτοι απολυμασμένες, καθαρές,
αρωματισμένες,  εφοδιασμένες  με  2  τεμάχια χαρτί  υγείας,  τουλάχιστον  0,200lt σαπούνι  και  να είναι  συνεπής στην
παράδοσή τους. 

•  Συλλογή: Η απομάκρυνση των τουαλετών θα πραγματοποιείται καθημερινά μετά τις 16.00μ.μ. Ειδικότερα κατά
τις Κυριακές και τις αργίες, οι τουαλέτες θα αποσύρονται στις αποθήκες του αναδόχου για να γίνεται επιμελής καθαρισμός
και συντήρηση.

 •  Μεταφορά & Μέσα: Η μεταφορά των τουαλετών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πληρούν τις
προδιαγραφές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την διαχείριση  χημικών κινητών τουαλετών. Η
μεταφορά θα καλύπτεται  από ασφαλιστήριο συμβόλαιο  για τυχόν βλάβη που θα προκληθεί  στο  περιβάλλον και  σε
τρίτους, σε περίπτωση ατυχήματος. 

• Ζημίες  που τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Η Δ/νση Λαϊκών Αγορών
δεν φέρει καμία ευθύνη προς την αποκατάστασή τους από οποιαδήποτε αιτία και αν προήλθε η φθορά ή η καταστροφή
τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να έχει  πάντοτε στη διάθεση της   Δ/νσης Λαϊκών Αγορών τον απαιτούμενο από τη
διακήρυξη αριθμό τουαλετών. 

• Καθαρισμός/Συντήρηση:  Η συντήρηση και  ο καθαρισμός του τουαλετών πρέπει  να γίνεται καθημερινά µε
ευθύνη του αναδόχου μετά την λήξη των λαϊκών αγορών. Κατά την απόσυρση θα γίνεται άντληση των λυμάτων στο
ειδικά  διαμορφωμένο  όχημα  του  αναδόχου  και  καθαρισμός  της  τουαλέτας,  ο  δε  χώρος  που  είχαν  τοποθετηθεί  οι
τουαλέτες θα καθαρίζεται με καθαρό νερό υψηλής πίεσης περιμετρικά. Σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο επιτόπιος
καθαρισμός,  λόγω  όχλησης  των  κατοίκων,  κυκλοφοριακού  κλπ.,  με  ευθύνη  του  αναδόχου  θα  μεταφέρονται   σε
οποιοδήποτε κοντινό κατάλληλο χώρο προς καθαρισμό, η δε εργασία θα πρέπει να εκτελείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
μην προκαλείται επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται η δεξαμενή αποβλήτων και
όλος ο χώρος της τουαλέτας µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια απομάκρυνση όλων των ρύπων από την
λεκάνη, τον νιπτήρα, την δεξαμενή αποβλήτων και γενικότερα όλου του χώρου της καμπίνας. 

• Διαχείριση  Αποβλήτων:  Η  διαχείριση  των  συλλεγόμενων  αποβλήτων  (λύματα)  θα  πρέπει  να  γίνεται  με
περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και να είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν
τουλάχιστον δύο εγκρίσεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

• Αντιμετώπιση  εκτάκτων  καταστάσεων:  Θα  πρέπει  να  υπάρχει  πρόβλεψη  στο  σχέδιο  υλοποίησης  της
διαδικασίας – τοποθέτησης και παροχής υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες για την άμεση επίλυση των έκτακτων
καταστάσεων (π.χ. άμεση αντιμετώπιση διαρροών από την δεξαμενή λυμάτων, μπλοκάρισμα πόρτας κ.τ.λ.). Γι  αυτό
πρέπει να προβλέπονται στο σχέδιο υλοποίησης έργου περιοδικοί έλεγχοι και να υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση
σε τυχόν δυσκολίες. 

 Τρόπος λειτουργίας τουαλετών:  Οι τουαλέτες θα πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα. Η συγκέντρωση των
λυμάτων θα πρέπει να γίνεται στην δεξαμενή όπου για τις χημικές τουαλέτες έχει τοποθετηθεί το χημικό υγρό απόλυτα
φιλικό προς το περιβάλλον, δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη. 

 Παραλαβή Ποσοτικός & Ποιοτικός έλεγχος – δειγματοληψία: 

Η Δ/νση Λαϊκών Αγορών υποχρεούται να ενημερώνει αυθημερόν με τηλέφωνο το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. και με
FAX το αργότερο μέχρι την 13.00 κάθε μέρα, τον ανάδοχο για τη μη ύπαρξη χημικών τουαλετών στους χώρους των
λαϊκών αγορών ή για οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα προκύπτει από τη μη σωστή λειτουργία τους. Αντίστοιχα ο ανάδοχος
οφείλει  να  ενημερώνει  αυθημερόν  με  FAX  και  μέχρι  10.00  π.μ.  την  Δ/νση  Λαϊκών  Αγορών  για  τον  αριθμό  των
τοποθετήσεων ανά λαϊκή αγορά. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί και την οριζόμενη διαδικασία ημερήσιας ποσοτικής
παραλαβής – τοποθέτησης του αριθμού των τοποθετημένων χημικών τουαλετών ανά λαϊκή αγορά. Με βάση την ως άνω
διαδικασία παραλαβής – τοποθέτησης θα συντάσσεται από την επιτροπή ποσοτικής παραλαβής και ποιοτικού ελέγχου, η
κατά μήνα κατάσταση συνολικών τοποθετήσεων.

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται  από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού
Π.Κ.Μ. στο τέλος έκαστου μήνα στη βάση των ημερήσιων δελτίων που συντάσσονται από τους επόπτες και κατατίθενται
στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ. και του ημερήσιου τηλεομοιότυπου μηνύματος (FAX) που αποστέλλεται από τον
ανάδοχο.  Η παραπάνω διαδικασία  αποτελεί  τεκμηρίωση του  αριθμού των ημερήσιων  τοποθετήσεων  και  η  αρμόδια
επιτροπή  ποσοτικής  παραλαβής  και  ποιοτικού  ελέγχου,  θα  συντάσσει  το  οριστικό  πρωτόκολλο  με  τη  κατά  μήνα
κατάσταση συνολικών τοποθετήσεων.
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Πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής του έργου θα συντάσσεται στο τέλος έκαστου μήνα, από την αρμόδια επιτροπή, η
οποία θα αξιολογεί τις τυχόν παρατηρήσεις, αναφορές και τα στοιχεία που θα προκύπτουν από επιτόπιους ελέγχους από
όργανα της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών. Για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής η
επιτροπή εφαρμόζει αναλόγως τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για την ποιοτική παραλαβή η Δ/νση Λαϊκών Αγορών διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει δειγματοληπτικά κατά την κρίση
της σε έκτακτη ή τακτική ποιοτική παραλαβή των τουαλετών κατά την τοποθέτηση, με βάση το πρόγραμμα τοποθέτησης
που  θα  καταθέσει  ο  ανάδοχος  και  στο  οποίο  θα  αναφέρονται   με  προσέγγιση  μιας  (1)  ώρας  οι  ενδεικτικές  ώρες
παράδοσης σε κάθε σημείο. Σε αυτή τη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται με τη παρουσία του επόπτη ή άλλου εντεταλμένου
οργάνου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών και του παραδίδοντος οδηγού του αναδόχου, συντάσσεται δε δελτίο αξιολόγησης,
το οποίο υπογράφεται από κοινού, ένα δε αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον οδηγό και ένα αντίγραφο στην αρμόδια
υπηρεσία της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών. 

      Για όσες χημικές τουαλέτες προκύπτει ότι παρουσιάζουν προβλήματα που έχουν σχέση με την καλή λειτουργία αυτών, την
καθαριότητα και την τοποθέτησή τους στα σημεία που έχουν υποδειχθεί από την υπηρεσία κ.λπ., θα επιβάλλεται ποινική
ρήτρα ίση με το 50% της τιμής της κάθε μονάδας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου ή μη τοποθέτησης
τουαλετών τότε θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 100% της αξίας κάθε μονάδας.

Ο ανάδοχος εκδίδει σύμφωνα με το ΚΦΑΣ τα προβλεπόμενα από τον κώδικα παραστατικά με το πέρας έκαστου μηνός για
τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μέσα στον μήνα.

Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται και θα εξυπηρετούν τις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τους πίνακες που παρατίθενται.

Πίνακας  1:  Κατανομή  τουαλετών  στις  Λαϊκές   Αγορές  της  Μ.Ε.Θ.  σύμφωνα  με  το  εβδομαδιαίο
πρόγραμμα της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών

 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 40

ΤΡΙΤΗ 15 52

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 50

ΠΕΜΠΤΗ 15 50

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 44

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 56

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 292

Μέσος όρος αριθμού απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα  49

Πίνακας 2: Τοποθετήσεις τουαλετών ανά λαϊκή αγορά

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΝΑ ΛΑΪΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΚΥΒΕΛΕΙΑ) (οδός Καραϊσκάκη) 4

2 ΑΛΛΑΤΙΝΗ  (Μητροπούλου & Σόλωνος περ.Μπότσαρη) 6

3 Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ (Γ.Αγγέλου & Αλκαμένους ,Γηπ.Άρη) 4
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4 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ (Αρτάκης περ.Κληματαριάς Αγ.Θεράποντας) 4

5 ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ (Εμπεδοκλέους, περ.Αγ.Μαρίνας Α.Τούμπα) 2

6 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  (Μπουμπουλίνας & Ν.Ξυλούρη) 8

7 ΜΕΝΕΜΕΝΗ (Κουντουριώτη πλησίον Γυμνασίου Μενεμένης) 2

8 ΝΕΑΠΟΛΗ (Μητροπόλεως) 2

9 ΣΙΝΔΟΣ (Ν.Πλαστήρα & Ελευθερίας) 2

10 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Γαβρά & Λόρδου Βύρωνα) 2

11 ΠΕΡΑΙΑ (Φιλελλήνων & Ιωνίας) 2

12 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ (παραλιακή οδός Ασπροβάλτας-Βρασνών) 2

ΣΥΝΟΛΟ 40

 

ΤΡΙΤΗ

1 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (Ηράκλειας στην Πλ.Ελευθερίας) 2

2 ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Παπαδάκη & Πανσελήνου) 2

3 ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Μικράς Ασίας) 4

4 ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ (Αρκαδίου-Ζαλόγγου) 4

5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Μ.Αλεξάνδρου-Αριστοτέλους) 6

6 ΜΑΛΑΚΟΠΗ (Τσέλιου) 4

7 Ν.ΚΡΗΝΗ (Λυκούδη Αγ.Γεώργιος-Εργατικές Κατοικίες) 2

8 ΕΥΟΣΜΟΣ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) (Πλάτωνος-Αχιλλέως) 6

9 ΟΡΜΥΛΙΑΣ-ΚΙΜ.ΒΟΓΑ (Ορμυλίας και Κιμ.Βόγα) 4

10 ΚΑΝΑΡΗ (ΠΟΛΙΧΝΗ) (Κανάρη) 2

11 ΠΕΥΚΑ (Μικράς Ασίας) 2

12 ΦΙΛΥΡΟ (Μ. Αλεξάνδρου) 2

13 ΚΟΥΦΑΛΙΑ (Εθνικής Αντιστάσεως) 6

14 ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Σερ. Τσακμάνη) 4

15 ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ  (25ης Μαρτίου) 2

ΣΥΝΟΛΟ 52

ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ (Κλεάνθους Γήπεδο Παοκ) 8

2 ΣΟΛΩΝΟΣ-ΚΡΗΤΗΣ (Σόλωνος-Παπαντωνίου-Πάρκο Πατρικίου) 6

3 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Λιτοχώρου, περιοχή παπάφη) 2

4 Π.ΜΕΛΑ (Σολωμού από Καραϊσκάκη-Αγ.Δημητρίου) 6

5 ΣΥΚΙΕΣ (Ρήγα Φεραίου, Κορυτσάς & Ναυπάκτου) 6

6 ΔΑΒΑΚΗ(ΣΥΚΙΕΣ) (Δαβάκη) 2

7 ΦΛΕΜΙΓΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (οδός Φλέμινγκ) 4

8 ΔΙΑΒΑΤΑ (Γρ.Λαμπράκη & Αγ.Δημητρίου) 4

9 Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (Γρέτζαλη) 2
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10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ (Ελ.Βενιζέλου) 2

11 ΕΠΑΝΩΜΗ (Αγνώστου Στρατιώτη) 2

12 ΑΔΕΝΔΡΟ (Κεντρική Πλατεία) 2

13 Ν.ΡΥΣΙΟ (Στεφ. Βεζυρτζή) 2

14 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ (Πολυτεχνείου) 2

ΣΥΝΟΛΟ 50

ΠΕΜΠΤΗ

1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αμισού)                          4

2 ΚΑΝΑΡΗ (Κανάρη) 10

3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Αρχαιοτήτων & Δεξαμενής,όπισθεν Υδραγωγείου) 4

4 ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ (Κ.Γκράτσιου, περιοχή Αγ.Δημητρίου) 2

5 ΠΟΛΙΧΝΗ (Δερβενακίων-Παπάφη-Φιλίππου) 6

6 ΠΥΛΑΙΑ (Παύλου Μελά) 2

7 ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ (Ηπείρου) 2

8 ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Εθν.Αντιστάσεως, Εργ.Κατοικίες) 2

9 ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ (Νεκταρίου) 2

10 ΝΙΚΟΠΟΛΗ (Άρη Βελουχιώτη) 4

11 ΚΥΜΙΝΑ (Θράκης) 2

12 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ (Κώστα Βάρναλη) 4

13 ΑΝ.ΣΤΑΥΡΟΣ (περιοχή Μουράγιο) 2

14 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Μακεδονίας) 2

15 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ (Αγ. Νικολάου) 2

ΣΥΝΟΛΟ 50

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ (Πλ.Γυμναστηρίου, 1ο και 2ο Γυμν. Τριανδρίας) 2

2 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ (Χαλκιδικής, περ.Μπότσαρη) 6

3 ΚΗΦΙΣΙΑ  (Καππαδοκίας  &  Τμήμα  του  Ζηργάνου-
Ιεροσολύμων)

4

4 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (Μεσολογγίου & Βενιζέλου) 6

5 ΕΥΟΣΜΟΣ  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ  (Ανδρομάχης  από  Ερατούς-
Ουρανίας)

2

6 ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (Καυτατζόγλου, πάρκο Στρατηγείου) 2

7 ΜΕΤΕΩΡΑ  (Μ. Μπότσαρη) 2

8 ΕΥΟΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (Αριστοτέλους, πάρκο Ελπίδος) 4

9 ΒΑΣΙΛΙΚΑ (Ανθεμούντος) 2

10 ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Πλατεία Αγ. Παύλου) 2

11 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ (Κεντρική Πλατεία) 2
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12 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ (Μπουμπουλίνας) 2

13 ΣΟΧΟΣ (Κεντρική Πλατεία) 2

14 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Αθ.Διάκου) 4

15 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ (Εθν. Αντιστάσεως) 2

ΣΥΝΟΛΟ 44

ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ (Π.Γρηγορίου Ε΄ & Μακεδονίας) 10

2 ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ (Κολονιάρη-Καλλιθέας-Χαλκοκονδύλη) 8

3 ΝΕΑΠΟΛΗ (Αγ.Στεφάνου) 4

4 ΠΑΥΣΑΝΙΑ (Παυσανία,περ.Γηροκομείου,Α.Τούμπα) 4

5 ΚΟΡΔΕΛΙΟ (Σιατίστης-Παπαφλέσσα Πάρκο Ειρήνης & Φιλίας) 4

6 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μακροχωρίου περ. εκκλ.Αγ.Νικολάου) 4

7 ΕΥΟΣΜΟΣ (Ιθάκης) 6

8 ΧΑΛΑΣΤΡΑ (Κουλακιώτη) 2

9 ΘΕΡΜΗ (Θ.Κολοκοτρώνη και Μακρυγιάννη) 4

10 ΓΕΦΥΡΑ (Ηρώων) 2

11 Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ (Χαλκιδικής) 2

12 ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ (δίπλα στο Δημαρχείο) 2

13 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ (Βασ. Γεωργίου) 2

14 ΠΛΑΓΙΑΡΙ (28ης Οκτωβρίου) 2
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Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία των παραπάνω Πινάκων, ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας και των αγορών χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού κατά ημέρα.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Β.1 Χρηματοδότηση 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9899  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2017 του Φορέα 725. 

Β.2 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 266.418,46 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) με δικαίωμα
προαίρεσης 13.320,92 € με Φ.Π.Α. Γενικό σύνολο 279.739,38 € με Φ.Π.Α. (γενικό σύνολο 225.596,28  € άνευ Φ.Π.Α.).

Β.3 Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης

Η  εκτιμώμενη  αξία  του  δικαιώματος  προαίρεσης  (5%  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης)  ανέρχεται  στο  ποσό  των
10.742,68  €  χωρίς  Φ.Π.Α.  (13.320,92  €  με  Φ.Π.Α.)  και  θα  ασκηθεί  σε  περίπτωση  παράτασης  της  σύμβασης  ή
αναγκαιότητας επιπλέον τοποθετήσεων χημικών τουαλετών, κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης και σχετικών προβλεπόμενων
διαδικασιών ανάθεσης .
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«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

         ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ …………………………………..                                                                 
 

Τίτλος έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινη-
τών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των 
αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδομάδες».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ (η τελική προ-
σφερόμενη τιμή προ-

κύπτει πολλαπλα-
σιάζοντας τις τοπο-
θετήσεις ανά εβδο-
μάδα με τον χρόνο

σε εβδομάδες και εν
συνεχεία πολλαπλα-

σιάζοντας με την
τιμή μονάδας ανά το-

ποθέτηση) 

Τιμή 

(αριθμητικώς)

Τιμή

 (ολογράφως)

292 52 Τελική Προσφερόμενη 
Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)

Αναλογών ΦΠΑ 24%

Τελική Προσφερόμενη 
Τιμή (συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ)

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................

  Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 

Ο Προσφέρων

( Ψηφιακή Υπογραφή  )

Σελίδα 37
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ





«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   III-   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Σχέδιο Υλοποίησης Διαδικασίας – Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:  -Στην ενότητα αυτή, ο ανάδοχος θα
πρέπει  να προσκομίσει  έγγραφο όπου να περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει  να εκτελέσει  την
διαδικασία τοποθέτησης – απομάκρυνσης κινητών χημικών τουαλετών καθώς και τον τρόπο παροχής υπηρεσίας της
διαδικασίας αυτής ανά αγορά.  

-Κατανόηση  των  απαιτήσεων  και  του  περιβάλλοντος  της  διαδικασίας  τοποθέτησης  –  απομάκρυνσης  και  παροχής
υπηρεσίας χημικών τουαλετών στους τομείς ανάληψης της υποχρέωσης.

-Παρουσίαση  της  διαδικασίας  και  του  χρονοδιαγράμματος, που  θα  ακολουθεί  ο  ανάδοχος,  για  την  επιτυχή
ολοκλήρωση της τοποθέτησης – απομάκρυνσης και παροχής υπηρεσίας των κινητών χημικών τουαλετών στους τομείς
ανάληψης της υποχρέωσης. Από τα ανωτέρω θα τεκμαίρεται, ότι η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό
λαμβανομένων υπόψη των αποστάσεων, είναι επαρκή για την υλοποίηση της διαδικασίας εντός του χρονοδιαγράμματος.

-Μέτρα που λαμβάνει ο προσφέρων για την διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας τοποθέτησης – απομάκρυνσης και
παροχής υπηρεσίας των κινητών χημικών τουαλετών ανά αγορά. 

-Περιγραφή της διαδικασίας τοποθέτησης – απομάκρυνσης και παροχής υπηρεσίας των κινητών χημικών τουαλετών και
ανάλυση σε φάσεις και επιμέρους δραστηριότητες ανά αγορά.

-Κρίσιμα σημεία ελέγχου της τοποθέτησης – απομάκρυνσης και παροχής υπηρεσίας των κινητών χημικών τουαλετών,
κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, κίνδυνοι της διαδικασίας και παροχής υπηρεσιών ανά αγορά.

-Δήλωση αποδοχής του ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών.

Οι Τεχνικές προδιαγραφές των χημικών τουαλετών αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας ---: Τεχνικές προδιαγραφές κινητών χημικών τουαλετών και παροχής υπηρεσίας

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ατομική καμπίνα εσωτερικού χώρου, με μέτρηση από τοίχο σε τοίχο τουλάχιστον
1τ.μ. και ύψους 2,00 μέτρα, με μέτρηση από το υψηλότερο σημείο της καμπίνας,
με κατασκευή ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η αντοχή σε
κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ H καμπίνα θα περιλαμβάνει μία (1) τουαλέτα 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  και  αρίστης  ποιότητας  με  κατάλληλα
πρόσμεικτα για αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Σε περίπτωση
εμπρησμού ή πυρκαγιάς, το υλικό δεν πρέπει να αναφλέγεται αλλά να «λιώνει».
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα για τον επαρκή αερισμό της
χημικής τουαλέτας. 

ΚΑΜΠΙΝΑ 

Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η αντοχή σε
κακώσεις  και  σε  μεταβολές  της  θερμοκρασίας.  Θα  πρέπει  να  επιτυγχάνεται  ο
επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα. Όταν η καμπίνα είναι κλειστή δεν
πρέπει  να  φαίνεται  το  εσωτερικό  της  από  έξω.  Θα  υπάρχουν  κατάλληλες
εξωτερικές επιφάνειες για την τοποθέτηση αυτοκόλλητων ή ταμπελών. Η καμπίνα
θα μπορεί να πλένεται και να καθαρίζεται εύκολα. Πρέπει να υπάρχει μία δεξαμενή
λυμάτων εντός της καμπίνας.

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Άνοιγμα  πόρτας  εισόδου  τουλάχιστον  90  μοίρες.  Να  είναι  ανθεκτική  και  να
διαθέτει  μηχανισμό  κλεισίματος.  Η  πόρτα  θα  πρέπει  να  διαθέτει  κάποιο  μέσο
ανοίγματος και  κλεισίματος με το χέρι  από το εσωτερικό και  το εξωτερικό, να
υπάρχει  η  δυνατότητα  κλειδώματος  από  μέσα  και  σε  περίπτωση  ανάγκης  να
ανοίγει από έξω, πρέπει να κλείνει αυτόνομα, να υπάρχει ένδειξη «κατειλημμένη».

 Στο εξωτερικό της να φέρει την απαιτούμενη σήμανση:

 − Γένος
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 − Απαγορευτικό Στάθμευσης        

Οι  τουαλέτες θα τοποθετούνται σε ζεύγη στον προκαθορισμένο από την Δ/νση
Λαϊκών Αγορών χώρο.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 

Να συνδέεται µε δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 20 Lt. Θα
πρέπει  να  είναι  κατάλληλων  διαστάσεων  έτσι  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  άνετη
πλύση των χεριών και να φέρει ποδοκίνητη αντλία νερού για λόγους υγιεινής. Το
κλείσιμο της παροχής θα γίνεται  με αυτόματο τρόπο χωρίς  άλλη ενέργεια του
χρήστη.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

Πρέπει  να  υπάρχει  μία  δεξαμενή λυμάτων εντός  της  καμπίνας,  χωρητικότητας
τουλάχιστον  200  Lt που  να  διαθέτει  τουλάχιστον  ένα    αεραγωγό  ώστε  να
αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό. 

Το άνοιγμα της δεξαμενής πρέπει να είναι εξοπλισμένο με διαμορφωμένο κάθισμα
τουαλέτας. Η δεξαμενή πρέπει να είναι κλειστού τύπου  με κάλυμμα προστασίας
από  οπτική  επαφή  και  με  μηχανική  χειροκίνητη  ή  ποδοκίνητη  αντλία.  Ο
καθαρισμός της  λεκάνης  πρέπει  να γίνεται  είτε  με χρήση ειδικών χημικών και
φίλτρου  είτε  με  ενσωματωμένο  μηχανικό  σύστημα  παροχής  και  περιδίνησης
καθαρού νερού δηλαδή μηχανισμού πλύσης του χώρου της λεκάνης.

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Ουρητήριο 

 Καθρέπτης καλής ποιότητας 

 Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός και εκτός του θαλάμου, τοποθετημένες
σε κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 Βάση χαρτιών υγείας (2 τεμάχια χαρτιού υγείας).

 Συσκευή υγρού καθαρισμού χεριών (τουλάχιστον 100 ml)

 Σακούλες απορριμμάτων συσκευασιών ατομικής υγιεινής για τις γυναικείες
τουαλέτες.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Τα  υγειονομικά  συμπυκνωμένα  διαλύματα  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  την
απολύμανση και την διάσπαση των λυμάτων,  να είναι δραστικά για ολόκληρη την
ημερήσια περίοδο χρήσης υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και θα πρέπει να
διατηρούνται  τα  ακόλουθα:1.  Μονιμότητα  χρώματος.  2.  Ουδετεροποιητική
μυρωδιά.

Για  κάθε  υγειονομικό  συμπυκνωμένο  διάλυμα  θα  υπάρχει  δελτίο  δεδομένων
ασφαλείας. Τα προϊόντα  αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με το περιβάλλον.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Να  μην  απαιτούνται  σταθερές  υποδομές  (παροχή  νερού,  αποχέτευση)  για  τις
τουαλέτες. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το  βάρος  της  τουαλέτας  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  γενικά  μεγάλο,  ώστε  να
μεταφέρεται εύκολα, και να διασφαλίζεται η σταθερότητα.

Οι  ολισθητήρες  της  καμπίνας  πρέπει  να  είναι  κατάλληλοι  για  μεταφορά  με
περονοφόρο ή ανυψωτικό μηχάνημα.

Κατεστραμμένες  ή  μη  λειτουργικές  καμπίνες  θα  επιδιορθώνονται  ή  θα
αντικαθίστανται αμέσως.

ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φορτηγά  ΙΧ.  αδειοδοτημένα   για  τη  μεταφορά  χημικών τουαλετών   φέροντα

πλυστικό μηχάνημα για την συντήρηση των χημικών τουαλετών.

Οι προσφερόμενες τουαλέτες δεν θα πρέπει να είναι κατασκευής παλαιότερης των
πέντε ετών. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, κατά το
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ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ στάδιο  των  δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο  ανάδοχος  οφείλει  να  προσκομίσει
επίσημα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ο ακριβής χρόνος κατασκευής των
προσφερομένων  τουαλετών  (τιμολόγια  αγοράς  συνοδευόμενα  από  αποδείξεις
εξόφλησης και βεβαιώσεις περί καινούριου και αμεταχείριστου).

Λ                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IV-    Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
...............

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ ...... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι
σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η
ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση
του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα
δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι
η  ............  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που  περιγράφεται  στο  ανωτέρω  σημείο  1,  σας  δηλώνουμε  ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση
μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός
τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της
κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ..............
ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα
εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6.  Βεβαιούμε ότι  όλες οι  ισχύουσες Εγγυητικές  Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί  στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες ».

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι
σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η
ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα
δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι
η  ................  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που  περιγράφεται  στο  ανωτέρω  σημείο  1,  σας  δηλώνουμε  ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση,
ολόκληρο  ή  μέρος  του  ποσού  της  εγγύησης,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  σας  και  εντός  τριών  (3)  ημερών  από  την
ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................
ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα
εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6.  Βεβαιούμε ότι  όλες οι  ισχύουσες Εγγυητικές  Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί  στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V  –  Άλλο  Περιγραφικό  Έγγραφο  –  Υπόδειγμα:  Ενδεικτικός  Πίνακας  Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης  .  

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Απόσπασμα σχετικού μητρώου ,όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας  από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της διακήρυξης.

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. ,
Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το οικείο Πρωτοδικείο 

Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές.

Ο προσωρινός Ανάδοχος

Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος 
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής)  στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών

Ο οικείος Ασφαλιστικός 
φορέας 

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του  

Υπουργείο Οικονομικών/

υπηρεσία TAXISNET

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

α)Το οικείο Πρωτοδικείο  

(ότι δεν τελεί υπό πτώχευση,
ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό)

β) ΓΕΜΗ

(εξυγίανση ή εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, 
αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων/ανάλογη 
κατάσταση)

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4 της διακήρυξης -πλην της περίπτωσης 
β΄- λόγοι αποκλεισμού.

Ο προσωρινός Ανάδοχος

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  σύμφωνα με την οποία αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Ο προσωρινός Ανάδοχος

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο Το οικείο Επιμελητήριο 

 Δύο εγκρίσεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 Σταθμοί επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων
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Αδεια κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων σε ισχύ, όπου θα αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Μεταφερόμενο είδος : Χημικές Τουαλέτες. Φέρει βυτίο επί του αμαξώματος με μηχανισμό 
απορρόφησης λυμάτων των χημικών τουαλετών»

Αρμόδια Υπηρεσία

Αδεια  κυκλοφορίας  μεταφορικών  μέσων  σε  ισχύ,  όπου  θα  αναφέρονται  τα  κάτωθι:
«Μεταφερόμενο είδος : Εμπόριο Χημικών Τουαλετών- Ενοικίαση»

Αρμόδια Υπηρεσία

Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  κάλυψης  της  μεταφοράς  των  τουαλετών για  τυχόν  βλάβη  που θα
προκληθεί στο περιβάλλον και σε τρίτους, σε περίπτωση ατυχήματος. 

Αρμόδια Ασφαλιστική 
Εταιρεία

Τιμολόγια αγοράς συνοδευόμενα από αποδείξεις εξόφλησης και βεβαιώσεις περί καινούριου και
αμεταχείριστου, όπου οι  οικονομικοί  φορείς θα δηλώνουν τον ακριβή χρόνο κατασκευής των
προσφερομένων τουαλετών.

Ο προσωρινός Ανάδοχος

Πιστοποίηση Συστήματος  Ποιότητας   ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο σε ισχύ Αρμόδιος Φορέας 
Πιστοποίησης

Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο σε ισχύ Αρμόδιος Φορέας 
Πιστοποίησης

Δελτίο  δεδομένων  ασφαλείας  του  σχετικού υλικού  (του  κάθε  υγειονομικού συμπυκνωμένου
διαλύματος)  στην  ελληνική γλώσσα,  το οποίο  να είναι  εναρμονισμένο με  την κοινοτική και
εθνική νομοθεσία (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 και  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008) και εφόσον
απαιτείται  επικαιροποίησή  του,  το  πλέον  πρόσφατο  επικαιροποιημένο  δελτίο  δεδομένων
ασφαλείας. 

Αρμόδια Υπηρεσία

Έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο το υποβληθέν δείγμα τους
δεν περιλαμβάνεται  σε καμία από τις Κλάσεις 1-9 του Μέρους 1, του Παραρτήματος Α, του
Άρθρου 10 του Κεφαλαίου III του Π.Δ. 104/1999 (Αρ. Φ. 113/ Τ΄Α΄/4-6-1999) που αφορά τις
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

Γενικό Χημείο του Κράτους

Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα προκύπτουν αναλυτικά οι εργασίες
που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται  να αναθέσει  σ΄αυτόν.  Αυτονόητο θεωρείται  ότι  εφόσον η
υπόψη συνεργασία που θα εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι
υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που τυχόν αναδειχθεί ως Ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια
του χρόνου ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τούτου και απεμπόλησης
των υποχρεώσεών του που θα απορρέουν απ΄ αυτή τη σχέση με αποτέλεσμα την αναγκαστική
λύση της, τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος.

Ο προσωρινός Ανάδοχος

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά είναι δυνατό
να μεταβάλλονται  με βάση με τις κείμενες διατάξεις, ενώ η παραπάνω αναφορά τους  γίνεται αποκλειστικά προς
διευκόλυνση  των  υποψηφίων,  χωρίς  να  είναι  δεσμευτική  για  την  Αναθέτουσα  Αρχή σε  περίπτωση  που
προκύπτει  ότι  τα  προσκομιζόμενα  πιστοποιητικά  δεν  καλύπτουν  το  σύνολο  των  νομικών  καταστάσεων,  κατά  τα
οριζόμενα στο ν.4412/2016, τις οποίες το ζητούμενο πιστοποιητικό αφορά. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα απαιτηθούν από κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε ένωση (εφόσον
πρόκειται για ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά), καθώς και από τον τρίτο φορέα στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που υποβάλει προφορά.

Τα  φωτοαντίγραφα από  αντίγραφα ιδιωτικών  εγγράφων οφείλουν  να  υποβάλλονται  εφόσον  έχουν  επικυρωθεί  από
δικηγόρο (ν. 4250/26.03.2014). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Σχέδιο Σύμβασης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ 52
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ...................................................... ημέρα ..............., στα γραφεία  του Τμήματος
Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198, οι κάτωθι υπογράφοντες:

  
Α.  Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,"Μητροπολιτική  Ενότητα  Θεσσαλονίκης"  που  εδρεύει  επί  της  οδού  26ης
Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή»  και

Β. ………………..,  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρίας  ………………………….  με  Α.Φ.Μ.:  ………………………..,
Δ.Ο.Υ…………………………..,  Ταχ.Δ/νση……………………………………………………………και  στην  προκειμένη  περίπτωση  ως
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

α.  Την αριθμ.  1344/25-7-2017 ορθή επανάληψη της απόφασης (ΑΔΑ:ΩΚ9Γ7ΛΛ-ΦΛΠ)  της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Κ.Μ.  περί  έγκρισης  διενέργειας  διαγωνισμού  και  των  όρων  αυτού  για  την  ανάδειξη  επιλογής  αναδόχων  του
έργου:«Παροχή  υπηρεσιών  για  την   τοποθέτηση  –  απομάκρυνση  –  γενικότερη  διαχείριση  των  κινητών  χημικών
τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που
δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδομάδες»,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 279.739,38 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του
δικαιώματος προαίρεσης.

β.  Την  αριθμ.  πρωτ.  254450  (6342)/7-7-2017  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  Α/Α  2484  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης,  με  ΑΔΑ:  7ΙΠΕ7ΛΛ-ΚΛ4  και  ΑΔΑΜ:  17REQ001660530
(καταχωρήθηκε με α/α 2293 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής
και Ταμειακής Διαχείρισης )

γ.  Την  αριθμ.  πρωτ. 327297 (8031)/30-8-2017 διακήρυξη ηλεκτρονικού,  ανοικτού,  διεθνούς διαγωνισμού,  άνω των
ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου:«Παροχή υπηρεσιών για την  τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη
διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη
των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδομάδες»,  (του άρθρου 27 του Ν.4412/2016).

δ. Την αριθμ....../.....-.....-..........  (ΑΔΑ: ................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 1ου σταδίου
του ανωτέρω διαγωνισμού.

ε. Την αριθμ. ......../......-......-........... (ΑΔΑ:................. και ΑΔΑΜ:...........................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Π.Κ.Μ. περι ανάδειξης ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού 

στ.  Την  με  αρ.  πρωτ.  ……………………  υποβληθείσα  από  την  «Ανάδοχο»  εταιρεία  προσφορά,  η  οποία  αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης, 

ζ.  Την αριθμ................  Πράξη του Ζ'  Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του ανωτέρω διαγωνισμού
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η.  Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον
Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και
Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ  390/Τ'  Β΄/10-2-2017)  και  την  αριθμ.ΓΠΚΜ
οικ.642/20-2-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί  “Παράτασης  θητείας  Αντιπεριφερειαρχών και
ανάθεσης  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ  102
/ΥΟΔΔ/6-3-2017)

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. Με την παρούσα Σύμβαση, η «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών
για την  τοποθέτηση  –  απομάκρυνση –  γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις  λαϊκές  αγορές
αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές
για  52 εβδομάδες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα  I :Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου  της  Σύμβασης  της  παρούσας  διακήρυξης  και  στην  προσφορά  του  «Αναδόχου»,  που  αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης  για την ανάδειξη επιλογής αναδόχων του έργου:«Παροχή υπηρεσιών για την  τοπο-
θέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της
Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδο-
μάδες», ορίζεται σε πενήντα δύο (52) εβδομάδες από υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΙΜΗΜΑ

Η  προσφερόμενη  τιμή  για  την  εκτέλεση  του  συνολικού  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ...........,  €
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στον «Ανάδοχο» μετά την αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της «Αναθέτουσας
Αρχής» του σχετικού Τιμολογίου και μετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια Επιτροπή της Π.Κ.Μ.
      Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του, τα γενι -
κά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης
φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τον/την «Ανάδοχο» βαρύνει
και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε, βαρύνει τους «Αναδόχους» αντίστοιχων έργων και υπηρεσιών.

Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού.
Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, θα υποβάλλει φορολογική και ασφαλι-

στική ενημερότητα και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις φόρου που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα.

Στην παρούσα σύμβαση, που υπάγεται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 375, παρ. 7) και για τις σχετικές διαδικα-
σίες συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Π.Κ.Μ.και είναι ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ, ανε -
ξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, και συνάπτεται μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, επιβάλλεται
κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, κα-
θώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογα -
ριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης
της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού
Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση
των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και από
τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής,
όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμ-
βασης της παρούσας διακήρυξης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.5 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου
σύμφωνα με το άρθρο 219.

β) Τιμολόγιο του αναδόχου.

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016,  τους  όρους της Σύμβασης,  της Προκήρυξης,  της Απόφασης Κατακύρωσης,  της προσφοράς του  και
συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΠΚΜ για κάθε ζημία της.
Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον
εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση.
Επιπλέον, οφείλει να ορίσει και αναπληρωτή του Εκπροσώπου με τις  ίδιες αρμοδιότητες.  Αλλαγή προσώπου ή
διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Περιφέρεια και ισχύει μετά από τη
γραπτή έγκριση αυτής.

3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής  Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε
και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της ΠΚΜ.

4. Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  Έργου,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την  Π.Κ.Μ.,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η ΠΚΜ δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή  οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.

6. Ο Ανάδοχος  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή παραλείψεις, που  θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΚΜ.
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7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και
να υποβάλλει στην ΠΚΜ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  απαντήσει
αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.

8. Η ΠΚΜ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση
του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που
απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της ΠΚΜ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές σχέσεις τους και σε καμία
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Περιφέρειας ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες
και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα
μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς  του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης
με τους ίδιους όρους.

10. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την ΠΚΜ. Εάν, κατά
την κρίση της Περιφέρειας, οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας, η
Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της.
Η σχετική απόφαση της Περιφέρειας περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα
μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.

11. Εφόσον η ΠΚΜ αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της
Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος
μέλους. Η Περιφέρεια εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκε -
κριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η «Ανάδοχος» κατέθεσε τη με αριθμό……………………………… εγγυητική επιστολή της …………………….. Τράπεζας, περί
καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016),  δηλαδή ποσού …………………………………….ΕΥΡΩ
(…………………... €).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας σύμβασης
και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική διακήρυξη ειδικότε-
ρα ορίζουν.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επι-
στρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβα-
σης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
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Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή  Παραλαβής, η οποία  είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέτα-
ση των παραδοτέων/υπηρεσιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού
και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης και στα άρθρα  6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και 6.4 Απόρ-
ριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση της παρούσας διακήρυξης, συντάσσει τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 219 και 220
του Ν. 4412/16, πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής. Πριν την οριστική παραλαβή, εξετάζονται και διαπι-
στώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερομένων παραδοτέων/ υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργα-
σία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του
έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμ-
μορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον
του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.

Τα παραδοτέα του ανωτέρω έργου, ήτοι οι τουαλέτες που θα τοποθετούνται και θα εξυπηρετούν τις λαϊκές
αγορές, αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας  1:  Κατανομή  τουαλετών  στις  Λαϊκές   Αγορές  της  Μ.Ε.Θ.  σύμφωνα  με  το  εβδομαδιαίο
πρόγραμμα της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών

 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 40

ΤΡΙΤΗ 15 52

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 50

ΠΕΜΠΤΗ 15 50

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 44

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 56

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 292

Μέσος όρος αριθμού απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα  49

Πίνακας 2: Τοποθετήσεις τουαλετών ανά λαϊκή αγορά

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΝΑ ΛΑΪΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΚΥΒΕΛΕΙΑ) (οδός Καραϊσκάκη) 4

2 ΑΛΛΑΤΙΝΗ  (Μητροπούλου & Σόλωνος περ.Μπότσαρη) 6

3 Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ (Γ.Αγγέλου & Αλκαμένους ,Γηπ.Άρη) 4

4 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ (Αρτάκης περ.Κληματαριάς Αγ.Θεράποντας) 4

5 ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ (Εμπεδοκλέους, περ.Αγ.Μαρίνας Α.Τούμπα) 2

6 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  (Μπουμπουλίνας & Ν.Ξυλούρη) 8

7 ΜΕΝΕΜΕΝΗ (Κουντουριώτη πλησίον Γυμνασίου Μενεμένης) 2

8 ΝΕΑΠΟΛΗ (Μητροπόλεως) 2

9 ΣΙΝΔΟΣ (Ν.Πλαστήρα & Ελευθερίας) 2
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10 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Γαβρά & Λόρδου Βύρωνα) 2

11 ΠΕΡΑΙΑ (Φιλελλήνων & Ιωνίας) 2

12 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ (παραλιακή οδός Ασπροβάλτας-Βρασνών) 2

ΣΥΝΟΛΟ 40

 

ΤΡΙΤΗ

1 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (Ηράκλειας στην Πλ.Ελευθερίας) 2

2 ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Παπαδάκη & Πανσελήνου) 2

3 ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Μικράς Ασίας) 4

4 ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ (Αρκαδίου-Ζαλόγγου) 4

5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Μ.Αλεξάνδρου-Αριστοτέλους) 6

6 ΜΑΛΑΚΟΠΗ (Τσέλιου) 4

7 Ν.ΚΡΗΝΗ (Λυκούδη Αγ.Γεώργιος-Εργατικές Κατοικίες) 2

8 ΕΥΟΣΜΟΣ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) (Πλάτωνος-Αχιλλέως) 6

9 ΟΡΜΥΛΙΑΣ-ΚΙΜ.ΒΟΓΑ (Ορμυλίας και Κιμ.Βόγα) 4

10 ΚΑΝΑΡΗ (ΠΟΛΙΧΝΗ) (Κανάρη) 2

11 ΠΕΥΚΑ (Μικράς Ασίας) 2

12 ΦΙΛΥΡΟ (Μ. Αλεξάνδρου) 2

13 ΚΟΥΦΑΛΙΑ (Εθνικής Αντιστάσεως) 6

14 ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Σερ. Τσακμάνη) 4

15 ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ  (25ης Μαρτίου) 2

ΣΥΝΟΛΟ 52

ΤΕΤΑΡΤΗ

1 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ (Κλεάνθους Γήπεδο Παοκ) 8

2 ΣΟΛΩΝΟΣ-ΚΡΗΤΗΣ (Σόλωνος-Παπαντωνίου-Πάρκο Πατρικίου) 6

3 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Λιτοχώρου, περιοχή παπάφη) 2

4 Π.ΜΕΛΑ (Σολωμού από Καραϊσκάκη-Αγ.Δημητρίου) 6

5 ΣΥΚΙΕΣ (Ρήγα Φεραίου, Κορυτσάς & Ναυπάκτου) 6

6 ΔΑΒΑΚΗ(ΣΥΚΙΕΣ) (Δαβάκη) 2

7 ΦΛΕΜΙΓΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (οδός Φλέμινγκ) 4

8 ΔΙΑΒΑΤΑ (Γρ.Λαμπράκη & Αγ.Δημητρίου) 4

9 Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (Γρέτζαλη) 2

10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ (Ελ.Βενιζέλου) 2

11 ΕΠΑΝΩΜΗ (Αγνώστου Στρατιώτη) 2

12 ΑΔΕΝΔΡΟ (Κεντρική Πλατεία) 2

13 Ν.ΡΥΣΙΟ (Στεφ. Βεζυρτζή) 2

14 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ (Πολυτεχνείου) 2

ΣΥΝΟΛΟ 50
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ΠΕΜΠΤΗ

1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αμισού)                          4

2 ΚΑΝΑΡΗ (Κανάρη) 10

3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Αρχαιοτήτων & Δεξαμενής,όπισθεν Υδραγωγείου) 4

4 ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ (Κ.Γκράτσιου, περιοχή Αγ.Δημητρίου) 2

5 ΠΟΛΙΧΝΗ (Δερβενακίων-Παπάφη-Φιλίππου) 6

6 ΠΥΛΑΙΑ (Παύλου Μελά) 2

7 ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ (Ηπείρου) 2

8 ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Εθν.Αντιστάσεως, Εργ.Κατοικίες) 2

9 ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ (Νεκταρίου) 2

10 ΝΙΚΟΠΟΛΗ (Άρη Βελουχιώτη) 4

11 ΚΥΜΙΝΑ (Θράκης) 2

12 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ (Κώστα Βάρναλη) 4

13 ΑΝ.ΣΤΑΥΡΟΣ (περιοχή Μουράγιο) 2

14 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Μακεδονίας) 2

15 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ (Αγ. Νικολάου) 2

ΣΥΝΟΛΟ 50

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ (Πλ.Γυμναστηρίου, 1ο και 2ο Γυμν. Τριανδρίας) 2

2 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ (Χαλκιδικής, περ.Μπότσαρη) 6

3 ΚΗΦΙΣΙΑ  (Καππαδοκίας  &  Τμήμα  του  Ζηργάνου-
Ιεροσολύμων)

4

4 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (Μεσολογγίου & Βενιζέλου) 6

5 ΕΥΟΣΜΟΣ  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ  (Ανδρομάχης  από  Ερατούς-
Ουρανίας)

2

6 ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (Καυτατζόγλου, πάρκο Στρατηγείου) 2

7 ΜΕΤΕΩΡΑ  (Μ. Μπότσαρη) 2

8 ΕΥΟΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (Αριστοτέλους, πάρκο Ελπίδος) 4

9 ΒΑΣΙΛΙΚΑ (Ανθεμούντος) 2

10 ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Πλατεία Αγ. Παύλου) 2

11 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ (Κεντρική Πλατεία) 2

12 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ (Μπουμπουλίνας) 2

13 ΣΟΧΟΣ (Κεντρική Πλατεία) 2

14 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Αθ.Διάκου) 4

15 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ (Εθν. Αντιστάσεως) 2

ΣΥΝΟΛΟ 44
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ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ (Π.Γρηγορίου Ε΄ & Μακεδονίας) 10

2 ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ (Κολονιάρη-Καλλιθέας-Χαλκοκονδύλη) 8

3 ΝΕΑΠΟΛΗ (Αγ.Στεφάνου) 4

4 ΠΑΥΣΑΝΙΑ (Παυσανία,περ.Γηροκομείου,Α.Τούμπα) 4

5 ΚΟΡΔΕΛΙΟ (Σιατίστης-Παπαφλέσσα Πάρκο Ειρήνης & Φιλίας) 4

6 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μακροχωρίου περ. εκκλ.Αγ.Νικολάου) 4

7 ΕΥΟΣΜΟΣ (Ιθάκης) 6

8 ΧΑΛΑΣΤΡΑ (Κουλακιώτη) 2

9 ΘΕΡΜΗ (Θ.Κολοκοτρώνη και Μακρυγιάννη) 4

10 ΓΕΦΥΡΑ (Ηρώων) 2

11 Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ (Χαλκιδικής) 2

12 ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ (δίπλα στο Δημαρχείο) 2

13 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ (Βασ. Γεωργίου) 2

14 ΠΛΑΓΙΑΡΙ (28ης Οκτωβρίου) 2

ΣΥΝΟΛΟ 56

Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία των παραπάνω Πινάκων, ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας και των αγορών χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού κατά ημέρα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνούν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε
περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά δικαιολογημένες συνθήκες ύστερα από τη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου
της Π.Κ.Μ. 
           Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς
της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Αν  λήξει  η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

9.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες δια -
τάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσε-
ων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσε -
ται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφω-
σης. 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

9.2.   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρα-
σχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Επιπλέον, για όσες χημικές τουαλέτες προκύπτει ότι παρουσιάζουν προβλήματα που έχουν σχέση με την καλή  λειτουργία
αυτών, την καθαριότητα και την τοποθέτησή τους στα σημεία που έχουν υποδειχθεί από την υπηρεσία κ.λ.π., θα επιβάλ -
λεται ποινική ρήτρα ίση με το 50% της τιμής της κάθε μονάδας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου ή μη το -
ποθέτησης τουαλετών τότε θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 100% της αξίας κάθε μονάδας, σύμφωνα με το Πα-
ράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

9.3  Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση) της παρούσας
διακήρυξης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανα-
τρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προ-
σφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η
εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΆΡΘΡΟ 10
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται  να εκχωρήσει  τα εισπρακτέα δικαιώματά της που απορρέουν από αυτή τη
σύμβαση σε οποιαδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται
μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

     Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της παρούσας και θα
αφορά  την  εκτέλεση  ή  ερμηνεία  των  όρων  αυτής  και  στην  έκταση  των  δικαιωμάτων  και  των  υποχρεώσεων  των
συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 
    Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια. Αρμόδια
για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.
     Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, και δεν αναιρεί την
εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας.
       Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 
     Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και αφού
αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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     Για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Με Εντολή Περιφερειάρχη
      Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης

και Περιβάλλοντος

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

της Αναδόχου Εταιρείας





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – ΕΕΕΣ 

Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά στο ΕΣΗΔΗΣ ως αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης.

Tο αρχείο XML αναρτάται επίσης για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

   Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ. ισχύουν τα ακόλουθα:   

(1) Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται από το/α φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή επο -
πτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμ-
φωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των δια-
τάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.(Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ. υπο-
γράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα)  Ε.Ε.Ε.Σ.
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	3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
	4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
	5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
	6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο – Υπόδειγμα: Ενδεικτικός Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
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