
                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                                 Σίνδος,  03/08/2022
Διεύθυνση Οικονομικών                  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1039
Υπηρεσιών                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  14669
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,
Προμηθειών και Αποθήκης
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1,
                     57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Τόλη Χρυσούλα
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 507)
E-mail: h.toli@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Μίσθωση κινητών χημικών
τουαλετών για την προστασία της δημόσιας υγείας και  τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του
Δήμου Δέλτα σε δημόσιους χώρους αυξημένης συνάθροισης κοινού», προϋπολογισμού 13.392,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018.
4.  Τις διατάξεις της παρ.  9 του άρθρου 209 του Ν.  3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ.  13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του
Ν. 4412/2016.
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και ιδίως των άρθρων 2 και 4.
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν. 3536/2007.
7. Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
8.  Τα  από  29-06-2022  έγγραφα  σύμβασης  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Δημόσιας  Υγείας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 
9. Την υπ’ αριθμ.  997/13935/2022 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και
διατέθηκε πίστωση ύψους € 13.392,00 € από τον Κ.Α. 02.15.6235.002 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό
καταχώρησης με α/α 223/2022 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.: 253 Χρηματοδότηση:  Ίδια Έσοδα –
Τακτικά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  υπηρεσίας  «Μίσθωση  κινητών  χημικών  τουαλετών  για  την
προστασία  της  δημόσιας  υγείας  και  τη  βελτίωση  της  πολιτιστικής  υποδομής  του  Δήμου  Δέλτα  σε
δημόσιους χώρους αυξημένης συνάθροισης κοινού», προϋπολογισμού 10.800,00 ευρώ, χωρίς  Φ.Π.Α.
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ήτοι 13.392,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Β. Εγκρίνουμε  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (Τεχνική  έκθεση,  Τεχνική  περιγραφή,  Ενδεικτικός
προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων) της υπηρεσίας «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών για την
προστασία  της  δημόσιας  υγείας  και  τη  βελτίωση  της  πολιτιστικής  υποδομής  του  Δήμου  Δέλτα  σε
δημόσιους  χώρους  αυξημένης  συνάθροισης  κοινού», τα  οποία  επισυνάπτονται  στο  παράρτημα  της
παρούσης.

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Ταχ. Δ/νση: N.Πλαστήρα 13, Σίνδος
Θεσσαλονίκης, τ.κ. 57400
Πληροφορίες: Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2313 305911
Ε-mail:  a.mihailidis@dimosdelta.gr

Σίνδος 29/06/2022
 Αρ. Πρωτ.12171

Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών για  την προστασία  της  δημόσιας  υγείας  και  τη  βελτίωση της
πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα σε δημόσιους χώρους αυξημένης συνάθροισης κοινού.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Σίνδος 29/06/2022
                   Αρ. Πρωτ. 12171

Μίσθωση  κινητών  χημικών  τουαλετών  για  την
προστασία  της  δημόσιας  υγείας  και  τη  βελτίωση
της  πολιτιστικής  υποδομής  του  Δήμου  Δέλτα  σε
δημόσιους  χώρους  αυξημένης  συνάθροισης
κοινού.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται ώστε να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου, συνολικού προϋπολογι-
σμού  13.392,00€,  μαζί  με  το  ΦΠΑ και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α  02.15.6235.002 «Μίσθωση  κοινόχρηστου
εξοπλισμού  ατομικής  υγιεινής  διαφόρων  τύπων  και  παροχή  υπηρεσίας  με  κινητό  εξοπλισμό ατομικής
υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου
Δέλτα» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022-2023 ,  από Ίδια Έσοδα.  Η  προστασία της
Δημόσιας Υγείας, της Ευζωίας και του πολιτισμού είναι στενά συνδεδεμένη, πέραν των άλλων, με την δυ-
νατότητα που παρέχεται στους δημότες και επισκέπτες του Δήμου Δέλτα να έχουν πρόσβαση σε χώρους
δημοσίων  τουαλετών. Σύμφωνα επίσης με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ16194/Φεβρ. 2012 η χρησιμοποίηση
κινητών χημικών τουαλετών είναι επιβεβλημένη για λόγους δημόσιας υγείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς
χώρους συνάθροισης κοινού όπου για διάφορους λόγους είναι αδύνατη η κατασκευή ή συντήρηση σταθε-
ρών τουαλετών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι απαραίτητη η τοποθέτηση τουαλετών κλασσικού
κλειστού τύπου και τύπου ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση των  δημοτών σε επιλεγμένα σημεία των Δημοτικών
Ενοτήτων. Η υπηρεσία  κρίνεται αναγκαία τόσο για την βελτίωση της ζωής των δημοτών και την προστασία
της  Δημόσιας Υγείας, όσο και για την βελτίωση των εν γένει πολιτιστικών, αθλητικών  και τουριστικών
υποδομών του Δήμου Δέλτα.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)  Του  Ν.4412/2016(ΦΕΚ  147Α-08/08/2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β) Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ/2006 Ν.3463/06) όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22 του
Ν.3536/2007.
γ)  του Ν.  3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18).
δ)Το άρθρο 102 του Ν. 4782/2021

Σίνδος, 29/06/2022
Ο Συντάξας Θεωρήθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μιχαηλίδης Αθανάσιος Τσακαλάκη Λαμπρινή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Σίνδος 29/06/2022
                            Αρ. Πρωτ. 12171

Μίσθωση  κινητών  χημικών  τουαλετών  για  την
προστασία  της  δημόσιας  υγείας  και  τη  βελτίωση  της
πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα σε δημόσιους
χώρους αυξημένης συνάθροισης κοινού.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά
Οι  ελάχιστες  διαστάσεις  των  τουαλετών  προς  μίσθωση,  που  προβλέφθηκαν  στην  τεχνική  μελέτη,
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες εγκεκριμένες από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16194 που είναι αποδεκτό
και  καλύπτει  όλο  το  φάσμα  ευρωπαϊκών  και  αμερικανικών  κατασκευαστικών   οίκων-  κλειστού  τύπου
δεξαμενής με κάλυμμα προστασίας από οπτική επαφή και καζανάκι καθαρού νερού ή ανακύκλωσης με
μηχανική   ποδοκίνητη   ή   χειροκίνητη  αντλία.  Συγκεκριμένα  η  μίσθωση  κινητών  χημικών  τουαλετών
περιλαμβάνει τις παρακάτω απαιτήσεις.

2. Συχνότητα καθαρισμού 
Η υπηρεσία συντήρησης καθαρισμού είναι συνυφασμένη με τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούνται
και  τον  αριθμό  των  διαθέσιμων  τουαλετών.  Οι  τουαλέτες  που  θα  τοποθετηθούν  θα  συντηρούνται,
καθαρίζονται/απολυμαίνονται τρεις φορές την εβδομάδα. Πρόσθετα οι τουαλέτες κατά την διάρκεια των
εκδηλώσεων  του  Δήμου  θα  συντηρούνται,  καθαρίζονται/απολυμαίνονται  πριν  και  μετά την  κάθε
εκδήλωση.

3. Συντήρηση και καθαρισμός
1. Εκκένωση της δεξαμενής αποβλήτων και μεταφορά τους στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων.
2. Εφοδιασμός  της  δεξαμενής  με  καθαρό  νερό  και  πλήρωση  με  Οικολογικά  χημικά  για  την

βιοδιάσπαση των λυμάτων και την αποφυγή οσμών.
3. Γενικό καθαρισμό μέσα στην καμπίνα με νερό υπό πίεση.
4. Γενικό καθαρισμό με νερό υπό πίεση όλων των εξωτερικών επιφανειών.
5. Αναπλήρωση χαρτιού υγείας .
6. Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών.
Αναλυτικότερα:
Καθαρισμός  και  απολύμανση  με  χημικό  διάλυμα  του  εσωτερικού  της  δεξαμενής  των  λυμάτων.
Καθαρισμός και απολύμανση του εσωτερικού της τουαλέτας κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η τέλεια
απομάκρυνση όλων των ρύπων από την λεκάνη, την δεξαμενή αποβλήτων και γενικότερα από όλο το χώρο
της καμπίνας ώστε να μη μένουν υπολείμματα λυμάτων,  με κίνδυνο τον πολλαπλασιασμό μικροβίων,
δημιουργία  οσμών  και  την  κακή  εν  γένει   λειτουργία.  Η  μεταφορά  των  τουαλετών  θα  γίνεται  με
μεταφορικά  μέσα,  τα  όποια  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που  προβλέπονται  από  τους  ισχύοντες
κανονισμούς. Τα μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για άμεση επέμβαση. Ζημίες που
τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
έχει πάντοτε στη διάθεση του Δήμου τον απαιτούμενο από την μελέτη αριθμό τουαλετών. Η διαχείριση
των συλλεγόμενων αποβλήτων (λύματα) θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα
με την  σχετική  Ελληνική  και  Ευρωπαϊκή  Νομοθεσία.  Οι  χημικές  τουαλέτες  θα  πρέπει  να  λειτουργούν
αυτόνομα. Η συγκέντρωση των λυμάτων θα πρέπει να γίνεται στην δεξαμενή όπου θα έχει τοποθετηθεί το
χημικό υγρό, το οποίο θα είναι υποχρεωτικά βιοδιασπώμενο, δεν θα περιέχει φορμαλδεΰδη.

4. Προδιαγραφές Χημικών τουαλετών
Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να είναι στεγανή με επαρκή αερισμό. Για την τοποθέτηση της τουαλέτας δεν
θα  πρέπει  να  απαιτείται  δίκτυο αποχέτευσης  και  παροχής  νερού.  Οι  εσωτερικές  διαστάσεις  να  είναι
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τουλάχιστον 1μ η κάθε πλευρά, με  ύψος τουλάχιστον 2μ, αντίστοιχα για τις τουαλέτες των ΑΜΕΑ η κάθε
πλευρά να έχει  μήκος τουλάχιστον 1,4μ.    Η επωνυμία και ο τηλεφωνικός αριθμός του ενοικιαστή θα
πρέπει να αναγράφεται στο εξωτερικό της κάθε καμπίνας. Όταν η καμπίνα είναι κλειστή δεν πρέπει να
φαίνεται το εσωτερικό της από έξω.
Η πόρτα θα πρέπει να έχει άνοιγμα εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες, να ανοίγει προς τα έξω, να φέρει
σήμανση γένους, να κλείνει αυτόματα με ένδειξη κατειλημμένου. Να κλειδώνει από μέσα και να μπορεί να
ανοίξει από έξω σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα στις τουαλέτες των ΑΜΕΑ το άνοιγμα της
πόρτας να είναι τουλάχιστον 80εκ.
Η λεκάνη να είναι Ευρωπαϊκού τύπου δίχως απαίτηση για την λειτουργία τους σταθερών υποδομών. Να
είναι κλειστού τύπου, με διάφραγμα που θα καθαρίζεται από καθαρό απολυμαντικό υγρό τοποθετημένο
σε ανεξάρτητη δεξαμενή, διασφαλίζοντας την καθαριότητα και υγιεινή.
Η δεξαμενή λυμάτων να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 200 λίτρα με τουλάχιστον ένα αεραγωγό για την
αποφυγή οσμών στο εσωτερικό της καμπίνας. Η αντίστοιχη δεξαμενή της τουαλέτα για  ΑMEΑ να είναι
τουλάχιστον  100  λίτρων  με  τουλάχιστον  ένα  αεραγωγό  για  την  αποφυγή  οσμών  στο  εσωτερικό  της
καμπίνας Η Χωρητικότητα του νιπτήρα να είναι τουλάχιστον 30 λίτρων. 
Εσωτερικά η χημική τουαλέτα θα πρέπει να διαθέτει νιπτήρα καθαρού νερού, καθρέπτη, άγκιστρο για
παλτό, αντλία κρεμοσάπουνου και καλαθάκι απορριμμάτων εσωτερικού χώρου.
Στην  τουαλέτα  ΑΜΕΑ,  ο  νιπτήρας,  ο  καθρέπτης,  η  θήκη  του  υγρού  κρεμοσάπουνου,  ο  μηχανισμός
κλειδώματος και  το άγκιστρο για παλτό πρέπει  να είναι  χαμηλού ύψους,  ειδική για άτομα με ειδικές
ανάγκες. Εσωτερικά να φέρει ειδικές λαβές στήριξης για την εύκολη μετακίνηση του αμαξιδίου. Τέλος θα
πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το έδαφος και αν είναι κριθεί απαραίτητο να διαθέτει ειδική
ράμπα για εύκολη πρόσβαση. 
Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά
στις καιρικές συνθήκες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς. Το εσωτερικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο
από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση (π.χ. χρήση
πλαστικών επιφανειών και  ανοξείδωτων υλικών).  Το δάπεδο θα πρέπει  να είναι  κατασκευασμένο από
αντιολισθητικό υλικό. Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται ο
φυσικός φωτισμός ή άνοιγμα για επαρκές φως.

5. Τοποθετήσεις
Α. Τα σημεία του Δήμου Δέλτα στα οποία ενδεικτικά θα τοποθετούνται οι χημικές τουαλέτες ανάλογα με
τις ανάγκες θα είναι:
1. Πλατεία Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου
2. Πλατεία Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου
3. Πλατεία Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών
4. Πλατεία Δημαρχείου στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας
5. Κεντρική Πλατεία Χαλάστρας στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας
6. Κεντρική Πλατεία Ανατολικού στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού
7. Κεντρική Πλατεία Κυμίνων στη Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων
8. Κεντρική Πλατεία Ν. Μαλγάρων στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαλγάρων
9. Κεντρική Πλατεία Βραχιάς στη Τοπική Κοινότητα Βραχιάς.
Β.  Σε  προκαθορισμένα,  από την  αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δέλτα,  σημεία  κατά την διάρκεια  των
ετήσιων επαναλαμβανόμενων ή μη εκδηλώσεων οι οποίες διοργανώνονται από τον Δήμο Δέλτα όπως:
1. Γιορτή Τζαμάλας και Λαζαρίτικα στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας
2. Ιώνια, στις Δημοτικές Κοινότητες Διαβατών και Ν. Μαγνησίας
3. Καλοχωρίτικα, στη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου
4. Σίνδια, στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου
5. Ετήσια Γιορτή Ρυζιού, στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαλγάρων
Γ. Στα Γήπεδα Ποδοσφαίρου των δημοτικών κοινοτήτων Καλοχωρίου, Διαβατών, Ν. Μαγνησίας, Σίνδου,
Χαλάστρας, Ανατολικού, Κυμίνων, Ν. Μαλγάρων και Τοπικής Κοινότητας Βραχιάς
Οι  παραπάνω  τοποθετήσεις  θα  προσδιοριστούν  για  κάθε  προαναφερόμενο  σημείο,  από  αρμόδιο
υπάλληλο που θα ορισθεί από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Προστασίας.

6. Ειδικοί Όροι
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Επειδή πρόκειται για υπηρεσία που έχει να κάνει τόσο με την Δημόσια Υγεία, όσο και με την πολιτισμένη
εικόνα του Δήμου μας, οι  υποψήφιοι   ανάδοχοι  θα πρέπει  να πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας
παρεχόμενων υπηρεσιών,  επάρκειας εξοπλισμού,  εμπειρίας και  δυνατότητας  άμεσης  επέμβασης  σε
έκτακτες περιπτώσεις. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση οποιασδήποτε εργασίας σε υπεργολάβους. Ο ανάδοχος
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για την  υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του, την επίβλεψη των
εργασιών, καθώς και για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους του. Οι εργασίες
του αναδόχου θα πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η υγεία και η
ασφάλεια των εργαζομένων του, των εργαζομένων του Δήμου και τρίτων.
Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  τις  παρακάτω  υπεύθυνες  δηλώσεις  στις  οποίες  να
αναφέρεται:
1. Η  εμπορική  ονομασία  των  απολυμαντικών  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και  ότι  αυτά  διαθέτουν

πιστοποίηση ΕΟΦ. 
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε φθορά σε χημική τουαλέτα, αυτή θα αποκαθίσταται

άμεσα, εντός της ίδια μέρας. Ο Δήμος Δέλτα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές ή καταστροφή
χημικών τουαλετών που θα προκληθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Θα έχει καθημερινά στη διάθεση του
Δήμου, τον απαιτούμενο αριθμό τουαλετών.

3. Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, ο καθαρισμός και η απολύμανση των χημικών τουαλετών
στις αναφερόμενες εκδηλώσεις.

4. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 12  μήνες από την υπογραφή της  και  η  πληρωμή  θα  γίνεται
τμηματικά . Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παραδίδονται επίσης τμηματικά, σύμφωνα με τη μελέτη.. Ο
Δήμος έχει το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το συνολικό ποσό της σύμβασης.

5. Έχουν επισκεφθεί τους χώρους και έχουν γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών και
δυσκολιών και έχουν προβλέψει κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων.

6. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας μελέτης και τις τεχνικές περιγραφές και η προσφορά τους
δεν έχει καμία απόκλιση από αυτές.

7. Όλο  το  απασχολούμενο  προσωπικό  τους  θα  είναι  ασφαλισμένο  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία.

8. Έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση της τουαλετών μετά το πέρας λήξης της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την άδεια λειτουργίας τους.
Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  ένα  τουλάχιστον  όχημα  με  νόμιμη  και  κατάλληλη άδεια
κυκλοφορίας όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την μεταφορά και τον καθαρισμό
των χημικών κινητών τουαλετών.  Να κατατεθούν οι σχετικές άδειες.
Να  κατατεθεί  τεχνικό  φυλλάδιο  των  απολυμαντικών  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και  το  αντίστοιχο
πιστοποιητικό ΕΟΦ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν πιστοποιητικό σε ισχύ ΙSO 9001:2015.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν άδεια ή αντίστοιχο επίσημο έγγραφο από
βιολογικό σταθμό.
Η μίσθωση και οι περιλαμβανόμενες σε αυτή, εργασίες συντήρησης και καθαρισμού/απολύμανσης θα
πραγματοποιηθούν τμηματικά. Μετά την τμηματική παραλαβή, η πληρωμή του αντίστοιχου συμβατικού
τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπο-
νται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυ-
χόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα απαιτούμενα της
παρούσας μελέτης,  για ότι  δεν είναι σύμφωνο ή και αποδεικνύεται θα υπάρχει ποινή απόρριψης της
προσφοράς του ενδιαφερόμενου.

Σίνδος, 29/06/2022
Ο Συντάξας Θεωρήθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μιχαηλίδης Αθανάσιος Τσακαλάκη Λαμπρινή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Σίνδος 29/06/2022
                          Αρ. Πρωτ.12171

Μίσθωση  κινητών  χημικών  τουαλετών  για  την
προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της
πολιτιστικής  υποδομής  του  Δήμου  Δέλτα  σε
δημόσιους χώρους αυξημένης συνάθροισης κοινού.

3.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/
α Είδος

Μονάδα
Μέτρηση

ς

Τιμή
Μονάδα

ς

Αριθμό
ς WC

Διάρκεια
Μίσθωση

ς
Δαπάνη

1
Μίσθωση κοινόχρηστου κινητού 
συστήματος  Ατομικής Υγιεινής 
(WC)

WC/
Μήνα 90,00€ 5 12 Μήνες 5.400,00€

2
Μίσθωση κοινόχρηστου κινητού 
συστήματος  Ατομικής Υγιεινής 
(WC ΑΜΕΑ)

WC
ΑΜΕΑ /
Μήνα

90,00€ 5 12 Μήνες 5.400,00€

Σύνολο 10.800,00
€

ΦΠΑ 24% 2.592,00€
Γενικό Σύνολο 13.392,00

€

Κ.Α.
Προϋπολογισμ

ού
Τίτλος

Κωδικός
CPV

Τίτλος
CPV Ποσό

02.15.6235.00
2

Μίσθωση  κοινόχρηστου  εξοπλισμού  ατομικής
υγιεινής διαφόρων τύπων και παροχή υπηρεσίας με
κινητό  εξοπλισμό  ατομικής  υγιεινής  για  την
προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της
πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα

24955000-
3

Χημικές
τουαλέτ

ες

13.392,0
0€

Η  συνολική  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  της  μίσθωσης  ανέρχεται  στο  ποσό  των   13.392,00
συμπεριλαμβανομένου του 24% ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α  02.15.6235.002 «Μίσθωση Κοινόχρηστου
Εξοπλισμού Ατομικής Υγιεινής  Διαφόρων Τύπων και  Παροχή Υπηρεσίας  με  κινητό εξοπλισμό ατομικής
υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου
Δέλτα» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022-2023 από Ίδια Έσοδα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη
διαμορφώθηκε μετά από έλεγχο και λήψη τιμών από το ελεύθερο εμπόριο.

Σίνδος, 29/06/2022
Ο Συντάξας Θεωρήθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος

Μιχαηλίδης Αθανάσιος Τσακαλάκη Λαμπρινή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Σίνδος 29/06/2022
Αρ. Πρωτ. 12171

Μίσθωση  κινητών  χημικών  τουαλετών
για την προστασία της δημόσιας υγείας
και  τη  βελτίωση  της  πολιτιστικής
υποδομής  του  Δήμου  Δέλτα  σε
δημόσιους  χώρους  αυξημένης
συνάθροισης κοινού.

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της υπηρεσίας 
Η συγγραφή αυτή αφορά την μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών για  την προστασία  της δημόσιας
υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα σε δημόσιους χώρους αυξημένης
συνάθροισης κοινού για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνη 13.392,00€
μαζί με τον ΦΠΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 2ο
 Προϋπολογισμός
Ο  Ενδεικτικός  προϋπολογισμός  που  συντάχθηκε  ανέρχεται  στο  ποσό  των  13.392,00 €,
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%.  από  Ίδια  Έσοδα και  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  οικονομικού
έτους 2022 και 2023 του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.15.6235.002.

ΑΡΘΡΟ   3  ο  
Διατάξεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
 α)Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ/2006 Ν.3463/06)
β)Του  Ν.  3852/10  άρθρο  72  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης
γ)Του  Ν.4412/2016(ΦΕΚ  147Α-08/08/2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
δ)Το άρθρο 102 του Ν. 4782/2021

ΑΡΘΡΟ   4  o  
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Τεχνικές προδιαγραφές
2) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
3) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.
5)Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου).

ΑΡΘΡΟ   5  ο  
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
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ΑΡΘΡΟ   6  ο  
Κατακύρωση
Η Ανάθεση θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Δέλτα.
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει σε εντός  δεκαπέντε   (15) ημερών από την ανακοίνωση κατακύρωσης για να υπογράψει τη
σύμβαση.  Αν  αυτός  δεν  προσέλθει  μέσα  στην  ανωτέρω  προθεσμία  να  υπογράψει  την  σύμβαση
κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ   7  ο  
Κήρυξη οικονομικού φορέα  εκπτώτου
Σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν.4412/2016
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  α)  στην  περίπτωση της παραγράφου 5  του άρθρου 105,  β)  σε
περίπτωση  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών,  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  τα
συμβατικά  υλικά  ή  δεν  επισκεύασε  ή  συντήρησε  αυτά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας
σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν
υπερέβη  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  λαμβανομένων  υπόψη  των
παρατάσεων.
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την
περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι
λόγοι  της  μη  συμμόρφωσης  του  αναδόχου  προς  την  ειδική  όχληση  και  αιτιολογείται  η  έκπτωση  με
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4.Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου
οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά,  οι
προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ   8  ο  
Ποινικές ρήτρες
Σύμφωνα με το Άρθρο 218 του Ν.4412/2016
1.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται
να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
2. 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 ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων,
εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν
μπορεί  να  υπερβαίνει  το  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  της  αξίας  της  σύμβασης,  εκτός  αν  αιτιολογημένα  η
αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
 ΑΡΘΡΟ   9  ο  
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών
Σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016
1.  Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής:
α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  ή  παραδοτέα,  εφόσον  καλύπτονται  οι  απαιτήσεις  της
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα 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 ή παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 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 ή παραδοτέων, 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  ή  παραδοτέων  της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.  Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη  της  επιτροπής  της  παραγράφου 1.  Η  παραπάνω επιτροπή παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
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Οι  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  τμηματικά.  Μετά  την  τμηματική  παραλαβή,  η  πληρωμή  του
αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο για την πληρωμή. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο

Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παραδίδονται
τμηματικά σύμφωνα με τη μελέτη.  Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το συνολικό ποσό της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς
Οι  τιμές  προσφοράς  σε  καμία  αναπροσαρμογή  δεν  υπόκειται  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

Σίνδος, 29/06/2022
Ο Συντάξας Θεωρήθηκε

 Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μιχαηλίδης Αθανάσιος Τσακαλάκη Λαμπρινή
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