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   Την εταιρεία «TOI TOI (HELLAS) A.E.» 
   Θέση Πυρίτσα, Νέα Μαγνησία 
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(μέσω ανάρτησης στη διαδικτυακή πλατφόρμα του    
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.)

ΘΕΜΑ : «Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 327297 (8031)/30-8-2017 διακήρυξης  ηλεκτρονικού 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 Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που
δραστηριοποιούνται σε αυτές για 52 εβδομάδες» 

Σχετ.:  1)  Η  αριθμ.  πρωτ.  327297  (8031)/30-8-2017  (ΑΔΑ:7ΜΑ37ΛΛ-Θ6Ξ  και  ΑΔΑΜ:17PROC001876220) σχετική
διακήρυξη  

         2)  Το από 22-9-2017 έγγραφο του υποψήφιου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TOI TOI (HELLAS) A.E.»
     3)  Το αριθμ.  πρωτ.  397587 (9310)/ 25-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης

Οικονομικού Π.Κ.Μ. προς τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ. περί διαβίβασης του από 22-9-2017 εγγράφου
του υποψήφιου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TOI TOI (HELLAS) A.E.»

          4)   Το αριθμ. πρωτ. 399102/4951/27-9-2017 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ.

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως άνω διακήρυξής μας,
σχετικά με συμπληρωματικά στοιχεία – διευκρινίσεις που προέκυψαν από κάποια ερωτήματα του υποψήφιου οικονομικού
φορέα με την επωνυμία «TOI TOI (HELLAS) A.E.» με ημερομηνία 22-9-2017.

 ΕΡΩΤΗΜΑ 1

«Άρθρο 2.4.3. παρ. 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) 

Είμαστε Ανώνυμη εταιρία και δυνάμεθα να προσκομίσουμε το Ενιαίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας το οποίο
περιλαμβάνει  σύμφωνα  με  τον  Ν.2190/1920  όλες  τις  μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  του  καταστατικού  της  και  έχει
πρόσφατη θεώρηση από το ΓΕΜΗ , πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών της εταιρίας από το ΓΕΜΗ καθώς και
πρόσφατο Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ. 
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Eρωτάται: Tα παραπάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά τα οποία νομίμως αντικατοπτρίζουν την πρόσφατη νομιμοποίηση
και εκπροσώπηση της Ανωνύμου εταιρίας μας,  σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι  αποδεκτά και  επαρκή ή
επιπλέον χρειάζεται να υποβάλλουμε ξεχωριστά και όλα τις δημοσιευμένες τροποποιήσεις του καταστατικού σε ΦΕΚ ;» 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός σας και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:
α) Τη σχετική νομολογία περί διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων εν γένει η οποία έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 4052/1990 , 3760/1992), η διαδικασία των διαγωνισμών
είναι αυστηρώς τυπική, με την έννοια ότι οι προσφορές των διαγωνιζομένων πρέπει να τηρούν απολύτως τους όρους της
διακήρυξης   και     ότι    η παράβαση των σχετικών διατάξεων της διακήρυξης του διαγωνισμού συνεπάγεται την ακυρότητα  
της παράτυπης συμπεριφοράς των διαγωνιζομένων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δικαιούνται  να υποχωρούν από τους
τεθέντες όρους και προϋποθέσεις , αλλά πρέπει να τους τηρούν αυστηρά διότι σε αντίθετη περίπτωση παραβιάζεται η
αρχή της ίσης μεταχείρισης, αν γίνεται δεκτός στο διαγωνισμό διαγωνιζόμενος που θα έπρεπε, σύμφωνα με όρο της
προκήρυξης, να αποκλειστεί.

Η διακήρυξη της δημοπρασίας  η οποία έχει νομίμως δημοσιευθεί, εφόσον δεν προσβληθεί εμπρόθεσμα και ακυρωθεί,
παράγει όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες (ΣτΕ 1874/1993, 3984/1990, 4607/1986, 1701/1971, 5690/1996, Ολομ.
ΣτΕ 965/1998)  και  δεσμεύει τους διαγωνιζόμενους υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτής δεν είναι αντίθετοι με την
ισχύουσα νομοθεσία ούτε αποκλείουν την εφαρμογή διατάξεων υποχρεωτικών για τη διοίκηση (ΣτΕ 463/66 , 569/47 ,
697/51 , Εφ.Αθ. 369/62 , ΣτΕ 2772/86 , ΑΠ Ολομ. 274/71 , ΝΣΚ 528/99). 

Η προσφορά συμμετέχοντα η οποία περιέχει επιφύλαξη νομιμότητας της διακήρυξης γίνεται δεκτή  παρά την παράβαση
του όρου της διακήρυξης για την  ανεπιφύλακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό,  υπό την προϋπόθεση ότι  έχει  ασκήσει
συγκεκριμένη προσβολή κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, η οποία και πιθανολογείται σοβαρά (855/2003 Επιτροπή
Αναστολών ΣτΕ).

β) Το άρθρο  2.4.3.1 της σχετικής διακήρυξης,  σύμφωνα με το οποίο οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς υποβάλλουν
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.

Σας γνωστοποιούμε ότι οφείλετε να προσκομίσετε  όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο
2.4.3.- Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»,  παρ. δ. της σχετικής διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

«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. 

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. 
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Eρωτάται: 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 και παραγράφου 2.2.3.8. περιλαμβάνονται σχετικές ερωτήσεις και
απαντήσεις των υποψηφίων στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του  Ν.1599/1986  κατά  συνέπεια  είναι  εκ  περισσού  να  επαναληφθούν  σε  νέα  μορφή υπεύθυνης  δήλωσης  ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ; ή παρόλα αυτά απαιτείται να ξαναυποβληθούν ; 

Εάν πράγματι απαιτείται να επανυποβληθούν με αυτόν τον τύπο, σε αυτήν την περίπτωση διατίθενται ως αντίγραφο με
σφραγίδα  και  υπογραφή από  την  Αρχή  στην  οποία  δηλώθηκαν,  κατά  συνέπεια  διευκρινίστε  ποιανού  την  ψηφιακή
υπογραφή θα πρέπει να διαθέτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός σας, σας γνωστοποιούμε ότι για όσα οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δηλώνουν
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  (επέχει  θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και  αποτελεί
δικαιολογητικό  συμμετοχής)  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,   οφείλουν  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.9.2
Αποδεικτικά μέσα / Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της σχετικής διακήρυξης, να προσκομίσουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης:

α) 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.

β) 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.

Κατά  συνέπεια,  απαιτείται  η  υποβολή  των  ανωτέρω  δύο  υπευθύνων  δηλώσεων  κατά  το  στάδιο  υποβολής  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως αντίγραφα με σφραγίδα και υπογραφή από την Αρχή στην οποία δηλώθηκαν, καθώς
και η ηλεκτρονική υποβολή τους με την ψηφιακή υπογραφή μόνο του νομίμου εκπροσώπου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Σε.13)

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: 
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 

Ερωτάται: 

Στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή πολλοί Εγκυροι Οίκοι Εξωτερικού ή Εσωτερικού που παράγουν και διαθέτουν στις διεθνείς
αγορές υγειονομικά συμπυκνωμένα διαλύματα ή καθαριστικά για χημικές τουαλέτες αναρτούν στον επίσημο ιστότοπό
τους τα Δελτία δεδομένα ασφαλείας των προϊόντων τους (ΜSDS) καθώς και τις τεχνικές οδηγίες χρήσης τους (TDS) και
δεν χορηγούν ατομικές βεβαιώσεις στους ενδιαφερόμενους. 

Ερωτάται  εάν εκτυπώσεις των δελτίων δεδομένων ασφαλείας προϊόντων από τον επίσημο ιστότοπο ανάλογου οίκου
μεταφρασμένες στα Ελληνικά από δικηγόρο που βεβαιώνει επίσης την προέλευσή τους και το σχετικό url στο διαδίκτυο
όπου έχουν επίσημα ανακοινωθεί, γίνονται αποδεκτές από την υπηρεσία σας ως σχετικό δικαιολογητικό. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 3

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Εκτυπώσεις επικαιροποιημένων δελτίων δεδομένων ασφαλείας που αναρτούν στον επίσημο ιστότοπό τους οι εταιρείες
παραγωγής ή διάθεσης των υγειονομικών συμπυκνωμένων διαλυμάτων, οι οποίες είναι μεταφρασμένες στα Ελληνικά
γίνονται  αποδεκτές ως σχετικό δικαιολογητικό πιστοποίησης ποιότητας και  ασφάλειας και  δεν απαιτείται  προσκόμιση
σχετικής ατομικής βεβαίωσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Σε.13) 
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. 

Οι Τεχνικές προδιαγραφές των χημικών τουαλετών αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: (Σελ.39-40) 
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ: Οι προσφερόμενες τουαλέτες δεν θα πρέπει να είναι κατασκευής παλαιότερης των πέντε ετών. Για την
απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, κατά το 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). 

Επισημαίνεται και ερωτάται: 

Κατ αρχάς δεν προβλέπεται ούτε στην Διακήρυξη, ούτε στο σχέδιο σύμβασης, πέραν της ως άνω απλής απαίτησης για
παρουσίαση εξοφλημένων τιμολογίων για την προμήθεια νέων αμεταχείριστων τουαλετών με μέγιστη χρονική απόσταση
την πενταετία από τον προσωρινό Ανάδοχο, ουδεμία διαδικασία παραλαβής ή μοναδικής σήμανσης ή περαιτέρω σχετικού
ελέγχου από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας των συγκεκριμένων τουαλετών που προσφέρονται με ένα απλό τιμολόγιο
από τον Ανάδοχο. 

Πέραν τούτου με μόνη την προσκόμιση ενός τιμολογίου αγοράς δεν είναι δυνατή η αρχική ταυτοποίηση των τουαλετών
καθώς αυτές από τους κατασκευαστές δεν περιλαμβάνουν μοναδικό χυτό αριθμό πλαισίου και ημερομηνία παραγωγής ο
οποίος να μην δύναται να παραποιηθεί και κατά συνέπεια με ποιόν τρόπο θα τυχόν πραγματοποιηθεί -η ανύπαρκτη κατά
την διακήρυξη- αρχική παραλαβή και ταυτοποίηση των συγκεκριμένων τουαλετών, αλλά και  πώς θα ελεγχθεί και θα
πιστοποιηθεί στην  συνέχεια  ότι  οι  εργασίες  στην  συνέχεια  οι  συγκεκριμένες  τουαλέτες  θα  χρησιμοποιούνται  στην
εκτέλεση των υπηρεσιών για 52 εβδομάδες ; 

Σημειώνεται ότι η εταιρία μας διαθέτει πρόσφατα αποκτηθείσες τουαλέτες ηλικίας ενός έτους και δεν θίγεται από τον
περιορισμό της παλαιότητας για την συμμετοχή της στον Διαγωνισμό, θίγεται όμως από την δυνατότητα που δίνει η
Διακήρυξη για καταστρατήγηση του όρου αυτού από κακόβουλη συμπεριφορά ανταγωνιστών οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι
τις ανεπαρκείς διατυπώσεις και ρυθμίσεις της Διακήρυξης είναι δυνατόν να επιχειρήσουν με χαμηλές τιμές (Αθέμιτος
Ανταγωνισμός) να αναλάβουν την σύμβαση και στην συνέχεια από την ανεπαρκή δυνατότητα μηχανισμών ελέγχου με
βάση την διακήρυξη οι τουαλέτες που θα χρησιμοποιούν να είναι όχι πενταετίας αλλά πεντηκονταετίας. 

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν δύο ανάλογες συμβάσεις  του έτους  2016 της  Περιφέρειας  Αττικής  για  τις  λαϊκές
αγορές  της  Αττικής  όπου δύο ανάδοχοι  εκμεταλλευόμενοι  τις  ίδιες  διατάξεις  περί  μη  ταυτοποίησης,  παραλαβής  και
σήμανσης των προϊόντων που όφειλαν να διαθέτουν για την σύμβαση παρέδιδαν επί μακρόν τουαλέτες οι οποίες δεν
είχαν καμία σχέση με τις  προδιαγραφές και  η αποκάλυψη έγινε μετά από σχετική καταγγελία η οποία επέφερε και
ανάλογες χρηματικές  κυρώσεις από την περιφέρεια Αττικής. Η διακήρυξη όμως απαιτούσε τουαλέτες συγκεκριμένου
τύπου και όχι συγκεκριμένης ηλικίας, κατά συνέπεια ήταν ευχερέστερος ο έλεγχος. 

Πώς προβλέπει  λοιπόν η  Υπηρεσία σας ως Αναθέτουσα Αρχή να διασφαλίσει  το αδιάβλητο του κρίσιμου όρου των
τεχνικών προδιαγραφών περί παλαιότητας των τουαλετών, τόσο κατά την υπογραφή, όσο και κατά την εκτέλεση της
σύμβασης ; 

Πώς προβλέπει η Υπηρεσία σας, να αντιμετωπίσει τυχόν άρνηση των Υπηρεσιών εκτέλεσης των ενταλμάτων πληρωμής
σε  ενδεχόμενη,  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  διαπίστωση ότι  δεν  γίνεται  ορθή  των –  επί  ποινή αποκλεισμού-  παραλαβή
τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, τόσο κατά την
έναρξη, όσο και κατά την διάρκειά της ; 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης και  παραλαβής του έργου, επισημαίνεται ότι αυτή περιγράφεται στους
σχετικούς όρους των συμβατικών τευχών,  διευκρινίζεται δε ότι αυτή θα προσδιοριστεί περαιτέρω  κατά την έναρξη
εκτέλεσης του έργου, μετά την υπογραφή της σύμβασης,  μεταξύ του αναδόχου, ο οποίος θα υποβάλλει  το σχέδιο
εκτέλεσης του έργου, και  της Επιτροπής Παρακολούθησης και  Παραλαβής του έργου που θα συγκροτηθεί  από την
Υπηρεσία μας.

Σε  κάθε  περίπτωση  έργο  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  του  έργου  είναι  η  διαπίστωση  της
καταλληλότητας των  προσφερομένων  προς  τοποθέτηση  από  τον  ανάδοχο,  τουαλετών,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές που περιγράφονται στους σχετικούς  όρους της διακήρυξης. Ο ανάδοχος φέρει το βάρος απόδειξης της
καταλληλότητας και παλαιότητας των τουαλετών με οποιοδήποτε τρόπο προβλέπεται, ( και με ειδική σήμανση αν τέτοιος
υπάρχει)  πέραν  των τιμολογίων  της  τελευταίας  πενταετίας  που αρχικά  θα καταθέσει  για  να  αξιολογηθεί  τεχνικά  η
προσφορά του.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι στη διακήρυξη δεν περιγράφεται αρχική συνολική παραλαβή και ταυτοποίηση συγκεκριμένων
τουαλετών, αλλά καθημερινή τοποθέτηση, σύμφωνα με την περιγραφή του έργου (ημέρες εβδομάδας, τόπος λειτουργίας
λαϊκών αγορών, αριθμός τοποθετούμενων τουαλετών ανά λαϊκή αγορά) και έλεγχος καταλληλότητάς των, σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και την περιγραφή εκτέλεσης του έργου.

Σε περίπτωση ύπαρξης ειδικής σήμανσης από τον κατασκευαστή, όπως αναφέρεται στο ερώτημα, η οποία δύναται να
παραποιηθεί,  με συνέπεια  να  μη διασφαλίζεται  η  καταλληλότητα των τουαλετών και  των προσφερομένων από τον
ανάδοχο  υπηρεσιών,  η  πλημμελής  παραλαβή  θα  διαπιστώνεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και
Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στους σχετικούς όρους της διακήρυξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-
ΜΕΡΟΣ Α, Α4.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ).
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Α.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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. 

Ο παραπάνω ορθός όρος που θέτει η διακήρυξη διασφαλίζει αφενός ότι οι τουαλέτες θα υφίστανται έναν τουλάχιστον
σχολαστικό εβδομαδιαίο καθαρισμό και τεχνική συντήρηση αλλά και ότι δεν θα εγκαταλείπονται στα σημεία των λαϊκών
του Σαββάτου ή από το Σάββατο στα σημεία λαϊκών της Δευτέρας με δυσάρεστα επακόλουθα. 

Ωστόσο  η  θέσπιση  της  ανωτέρω  προδιαγραφής  απαιτεί  ανάλωση  σημαντικών  πόρων  σε  εργατοώρες  και  καύσιμα
προκειμένου να μαζευτούν το Σάββατο το απόγευμα όλες οι τουαλέτες από την πόλη και να οδηγηθούν στις αποθήκες
του εργολάβου και στην συνέχεια την Κυριακή το απόγευμα να ξανατοποθετηθούν μέσα στην πόλη για τις λαϊκές της
Δευτέρας. 

Ακολούθως χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο από τις Υπηρεσίες σας και την θέσπιση κυρώσεων σε περίπτωση μη ορθής
εκτέλεσης,  ότι  πραγματοποιούνται  οι  ακόλουθες  μετακινήσεις  τις  Κυριακές  και  αργίες,  όπως  προβλέπεται  από  την
Διακήρυξη υποψήφιοι συμμετέχοντες είναι δυνατόν να υποβάλλουν προφορές χωρίς επί τούτου να υπολογίσουν το εν
λόγω σημαντικό κόστος, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν υπάρχει έλεγχος ή εάν
υπάρχει θα είναι σποραδικός και όχι τακτικός. Κατά συνέπεια η Διακήρυξη και η τακτική που ακολουθείται άθελά της
προκρίνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Ερωτάται: 

Με ποιόν  τρόπο σκοπεύει  η  Υπηρεσία  σας  να  διασφαλίσει  την  ορθή εκτέλεση και  παραλαβή του αντικειμένου  της
σύμβασης για την μετακίνηση των τουαλετών τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών
αθέμιτου ανταγωνισμού ; 

Ποια είναι η συχνότητα και η μέθοδος των ελέγχων που έχει προβλεφθεί επί του παραπάνω θέματος για την προσήκουσα
παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου; 

Πώς θα διασφαλιστούν τα ανωτέρω σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης προσωπικού για ελέγχους κατά την διάρκεια
Σαββατοκύριακων και αργιών ; 
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Η Υπηρεσία σας έχει την δυνατότητα να διασταυρώσει σχετικές καταγγελίες επί αυτού κατά την διάρκεια της σύμβασης ; 
Ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά περίπτωση και ποιες σε κατά συρροή παράβαση των ανωτέρω τεχνικών
προδιαγραφών και με ποιόν τρόπο θα επιβάλλονται με αντικειμενικότητα στις τυχόν παραβάσεις του Αναδόχου ; 
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Προδιαγραφές διαχείρισης/ τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της,  πραγματοποιεί από Δευτέρα έως Σάββατο ελέγχους
στους  χώρους  όπου  πραγματοποιούνται  λαϊκές  αγορές  προκειμένου  να  διασφαλίζεται  η  εύρυθμη  λειτουργία  τους.
Ειδικότερα διενεργεί ελέγχους που αφορούν σε παραβάσεις πωλητών λαϊκών αγορών αλλά και καταγγελιών πολιτών-
περιοίκων της περιοχής για τυχόν οχλήσεις.  Επιπλέον κατά τη διενέργεια ελέγχων τις ημέρες του Σαββάτου, στους
αντίστοιχους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, θα ελέγχεται και η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου, ήτοι η απομάκρυνση των τουαλετών από το χώρο των λαϊκών αγορών και η μη τοποθέτησή τους στους
χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών την ημέρα της Δευτέρας. Κατά συνέπεια υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης και
των καταγγελιών που αφορούν στην εκτέλεση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης.

Περαιτέρω η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών έχει καθιερώσει ειδικότερο ωράριο εργασίας για το προσωπικό της κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες λόγω σχετικών αρμοδιοτήτων της που καλείται να εκτελέσει (πχ διαγραμμίσεις λαϊκών
αγορών).

Τέλος  στους  ειδικούς  όρους  της  σύμβασης  προβλέπονται  οι  κυρώσεις  που τυχόν θα επιβληθούν σε  περίπτωση μη
τήρησης ή παρέκκλισης από τους συμβατικούς όρους.
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Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.
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