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Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την τοποθέτησηαπομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών
τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της
Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την
κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται
σε
αυτές
για
χρονικό
διάστημα
21
εβδομάδων,
προϋπολογισμού €240.610,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
(CPV: 24955000-3)

Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ:

240.610,00€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ.
109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/2912-2016) και ισχύει και την υπ. αρ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) και ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».
5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
6. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014).
7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»
8. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ
85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016.
9. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10.Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
11.Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
12.Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας»
13.Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

1

18PROC004219021 2018-12-18
14.Τις διατάξεις των Π.Δ.38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/4-5-2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
15. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
16.Την υπ΄αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
17.Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
18.Την με αρ. πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
19.Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το
σύνολο 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.
20. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη
και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως διορθώθηκε και ισχύει.
21. Την υπ’ αρ. 130459/2-7-2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 2780/12.07.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
22.Την υπ’ αρ. 434/2016 (ΑΔΑ: 730Ω7Λ7-ΓΦΗ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τα
οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 2.402.526,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ. Π.Α ) για την τοποθέτηση - απομάκρυνση -Γενικότερη διαχείριση των κινητών
χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας
Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για τρία(3) έτη
23.Την υπ. αρ. 425/2017 (ΑΔΑ 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί
έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης 2018, την υπ. αρ. 84/2018 (ΑΔΑ 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού, καθώς και τις υπ.αρ.
105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.04.2018 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής
και η 1η Αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως, την υπ. αρ. 179/2018 (ΑΔΑ : 6Κ5Α7Λ7-ΕΨ7) Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 2ης τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων
Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2018 και την υπ. αρ. 277/2018 (ΑΔΑ ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης 3Ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών
24.Το άρθρο 66 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο στις
αρμοδιότητες της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών συμπεριλαμβάνεται η μέριμνα για την τήρηση καθαριότητας
στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
25.Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής στις 21/12/2017 δημοσίευσε ανοικτό διαγωνισμό (υπ. αρ. 12/2017
διακήρυξη) για την «Τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών
στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη
των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 30 εβδομάδων», ο
οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί για τον Τομέα 3 λόγω εκκρεμοδικίας (ημ. Εξέτασης από το Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών στις 13/11/2018).
26.Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής προέβη στις 13/6/2018 στη δημοσίευση διεθνούς διαγωνισμού στην
ΕΕ για την «Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση κινητών συστημάτων υγιεινής στις
λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των
αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για τρία έτη 2018-2020», διακήρυξη 6/2018
προϋπολογισμού €3.335.904,00 πλέον ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης 20%, ο οποίος δεν έχει
ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα γιατί σύμφωνα με την υπ. αρ. 370/2018 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων σχεδίων σύμβασης, μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και των εταιρειών «ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και «ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS)
A.E.» καθώς κατά την κρίση του Κλιμακίου θα έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος για την
προετοιμασία προσφορών και να διαιρεθεί ο διαγωνισμός σε περισσότερα τμήματα.
27.Το γεγονός ότι για τη διαρκή παροχή Υπηρεσιών τοποθέτησης και διαχείρισης χημικών τουαλετών στις
Λαϊκές Αγορές, για λόγους δημόσιας υγείας και λόγω λήξης των ισχυουσών συμβάσεων, η Περιφέρεια
Αττικής προέβη στις 12/10/2018 στη διενέργεια διαπραγμάτευσης από την οποία υπέγραψε Συμβάσεις για
τους Τομείς 2,3,4 για χρονικό διάστημα 7 εβδομάδων
2

18PROC004219021 2018-12-18
28. Το γεγονός ότι η σύμβαση 95/2018 για τον Τομέα 1 που υπεγράφη σε συμμόρφωση με την υπ.αρ.
337/18 Απόφαση της ΑΕΠΠ λήγει στις αρχές Φεβρουαρίου 2019
29. Την υπ. αρ. 3236/2018 (ΑΔΑ: ΩΓ2Ν7Λ7-ΠΡΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
πολυετούς δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €240.610,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές,
Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των
αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων
30.Την υπ΄ αρ. πρωτ. 234156/2018 (ΑΔΑ:686Υ7Λ7-81Σ), ΑΔΑΜ: (18REQ004059439) Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
31. Την υπ΄αρ. 3408/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε ορθή επανάληψη, με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (ΑΔΑ : 6ΑΠΝ7Λ7-Ν4Τ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των
κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που
δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων, προϋπολογισμού
€240.610,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ ανά τομέα.
- Προϋπολογισμός Τομέα 1: 54.060,00€ συμπ. ΦΠΑ
- Προϋπολογισμός Τομέα 2: 80.724,00 € συμπ. ΦΠΑ
- Προϋπολογισμός Τομέα 3: 49.580,00€ συμπ. ΦΠΑ
- Προϋπολογισμός Τομέα 4: 56.246,00€ συμπ. ΦΠΑ
Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα, για περισσότερους ή και όλους τους τομείς 1,2,3 και 4.
Κατόπιν των ανωτέρω για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και για λόγους που δεν ανάγονται σε
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, καθίσταται απολύτως αναγκαία η προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού
(διακήρυξη 18/2018) ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες σε χημικές τουαλέτες για χρονικό διάστημα 21
εβδομάδων, το οποίο θα εκκινήσει μετά τη λήξη των τρεχουσών συμβάσεων και με τους κάτωθι ειδικούς
όρους, οι οποίοι τέθηκαν στην ανωτέρω διακήρυξη για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, λόγω ύπαρξης
εκκρεμοδικίας η οποία αφορά:
α) την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της αίτησης ακύρωσης που άσκησε η
εταιρεία GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τον Τομέα 3 κατά της υπ’ αρ.
337/2018 Πράξης της ΑΕΠΠ (διακήρυξη 12/2017) και
β) την έκδοση νέας πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της αίτησης ανάκλησης που υποβλήθηκε από
την Περιφέρεια Αττικής κατά της υπ. αρ. 370/2018 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Δ/ξη 6/2018).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α) Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών πριν την υπογραφή των
συμβάσεων που θα προκύψουν από τον παρόντα διαγωνισμό, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα αυτού για τον Τομέα 3. Τούτο είναι εύλογο και σύννομο, γιατί
εφόσον υπάρχει μειοδότης από το διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης 12/2017, με τον οποίο η Περιφέρεια
Αττικής μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης για τον Τομέα 3, εκλείπει η ανάγκη ο Τομέας 3
να αποτελεί μέρος του παρόντος διαγωνισμού (διακήρυξη 18/2018).
Β) Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (λήξη εκκρεμοδικίας) μετά την
ολοκλήρωση του τρέχοντος διαγωνισμού και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, η σύμβαση για τον
Τομέα 3 που θα έχει προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, θα έχει διάρκεια μέχρι την υπογραφή τυχόν
νέας σύμβασης, βάσει όσων θα επιτάσσει η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και προκειμένου
η υπηρεσία να εφαρμόσει αυτήν άμεσα, ως έχει υποχρέωση εκ του νόμου.
Γ) Ο διαγωνισμός ματαιώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέας πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της
αίτησης ανάκλησης που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής κατά της υπ. αρ. 370/2018 Πράξης του
Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η οποία τυχόν θα ακυρώσει την ανωτέρω Πράξη και θα
επιτρέψει την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την υπ.αρ. 6/2018 Διακήρυξη. Η
ματαίωση στην περίπτωση αυτή είναι νόμιμη σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του
Ν.4412/16 και συγκεκριμένα επειδή θα έχει εκλείψει ο λόγος του υπόψη διαγωνισμού. Σε περίπτωση που
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θα έχουν ήδη υπογραφεί οι συμβάσεις του παρόντος διαγωνισμού, αυτές θα έχουν διάρκεια μέχρι την
υπογραφή των συμβάσεων που τυχόν θα προκύψουν από την ανωτέρω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η τυχόν λήξη των συμβάσεων πριν την παρέλευση του
χρονικού διαστήματος των 21 εβδομάδων θα λάβει χώρα αζημίως για την Περιφέρεια Αττικής.
Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 15% της
προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας
αξίας του διαγωνισμού με πρόταση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.
105 παρ.1 του Ν. 4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/2013
(ΦΕΚ/Α 29-5-2013), στο άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215/19-5-17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στο Ν.
4412/2016.
1. Ο Προϋπολογισμός των ζητούμενων υπηρεσιών, αναλύεται ως εξής:

Πίνακας 3

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΟΜΕΑΣ 1

232

21

4.872

54.060,00

ΤΟΜΕΑΣ 2

246

21

5.166

80.724,00

ΤΟΜΕΑΣ 3

238

21

4.998

49.580,00

ΤΟΜΕΑΣ 4

180

21

3.780

56.246,00

ΣΥΝΟΛΟ

896

18.816

240.610,00

2. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες τουλάχιστον από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 121, παρ. 1α του N. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καταχωρήθηκε επίσης, και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 68624.
Η Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στη διεύθυνση
http://www.patt.gov.gr
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
3. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

18/12/2018

09/01/2019
Ώρα 12:00

15/01/2019
ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
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Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται και σε
έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε
σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ
ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή, πρέπει
να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την
οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215/19-5-17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων»
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα
μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α. κράτος – μέλος της Ένωσης,
β. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ. 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.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση
της Σύμβασης.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης προ ΦΠΑ, ισχύος τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών.
6. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής
Ευθύνης έναντι τρίτων.
7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση που η
Σύμβαση διακοπεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και για τους λόγους που προβλέπονται στο
άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, καθώς και σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο
φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής.
9. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:


την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της



το Ν. 4412/2016

Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το αργότερο τεσσάρων (4) ημερών πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως σύμφωνα με το αρ. 121
παρ. 5α του Ν. 4412/2016.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με
το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή
προσφορά, συνεταιρισμοί, που έχουν συναφές αντικείμενο με αυτό της παρούσας διακήρυξης.
2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς1 απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
3. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού
και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
β) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών
γ) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
-Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
-Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
5. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.
6. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
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.
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.
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δ) Τηρούν τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
Επαγγελματικού κινδύνου
Λόγοι αποκλεισμού:
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο 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:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους2:
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 αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), σε όλους τους διαχειριστές.
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στο Νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε 5 έτη από την ημερομηνία καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση και στις περιπτώσεις της παρ. 4 στα 3 έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Σημειώνεται ότι η αναφορά στο ΤΕΥΔ σε «τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση» νοείται, λόγω της
νομοθετικής μεταβολής σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171), ως «αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση», η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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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 τους3.
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 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.

Προσοχή:
Οι προσφέροντες θα πρέπει επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους να διαθέτουν
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να ισχύουν κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς τους και οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν κατά το στάδιο
της κατακύρωσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 9 της
παρούσας.
3. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κλπ
4. Εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης πρέπει να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα/επιμελητήρια.
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 μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 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.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία να έχει παράσχει κατά τα 3 προηγούμενα έτη συναφείς
υπηρεσίες (είτε κατόπιν δημοσίων συμβάσεων είτε κατόπιν ιδιωτικών συμφωνητικών). Να συμπληρωθεί
σχετικά ο πίνακας της ενότητας Β΄ του μέρους IV του ΤΕΥΔ.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Για την διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και για την τήρηση
των προδιαγραφών διαχείρισης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω ισχύουσες πιστοποιήσεις:
Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας τουλάχιστον ISO 9001:2008
Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης τουλάχιστον ISO 14001:2004
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων:
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς
(δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να
αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης). 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. (πχ ΥΔ συνεργασίας ή σύμβαση).
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη από 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.
Υπεργολαβία
Οι προσφέροντες θα αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθενται
να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν,
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλεται υποχρεωτικά
χωριστό ΤΕΥΔ (ψηφιακά υπογεγραμμένο) από τους υπεργολάβους προς προκαταρκτική απόδειξη μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των αρ. 73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει τον/τους υπεργολάβο/ους που έχει
δηλώσει.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα έγγραφα
και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 72 και 79 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92 παρ.
6, 93 και 94 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-52013) και το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/19-5-17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος4 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
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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.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ,
ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών
(περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις και το ύψος αυτών παρέχονται στο άρθρο 18 της
παρούσας) ήτοι τουλάχιστον έως τις 16/12/2019.
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)5 του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο
συνίσταται σε ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, απάτη,
τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία, μη
καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, ήτοι
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (εγγεγραμμένοι στα οικεία
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα/επιμελητήρια) καθώς και τεχνική - και επαγγελματική ικανότητα.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε
ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα οχήματα μεταφοράς είναι επαρκή σε
αριθμό (να δηλωθεί ο αριθμός) και κυκλοφορούν νομίμως και ότι αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων
(τακτικών ή έκτακτων) από τα αρμόδια όργανα της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο
78 του Ν. 4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό
του ΤΕΥΔ, όσο και χωριστό ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
 Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να δίδεται
για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΤΕΥΔ.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του ΤΕΥΔ παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας
Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου word) το ΤΕΥΔ βρίσκεται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 68624.

5

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3).
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές
είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και
συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.
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 οποιουδήποτε 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 ‘’Apostille” 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.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο αποδοχής των
όρων που βρίσκεται στο τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Επίσης, θα υποβάλλεται και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από τους συμμετέχοντες
(φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια κ.α. εφόσον είναι διαθέσιμα).
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 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.
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.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή πρέπει να προσκομισθούν και σε σφραγισμένο φάκελο στην αναθέτουσα αρχή εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά
υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα.
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.
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Η προσκόμιση των εγγράφων πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει με κεφαλαία τα
εξής:
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον «Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη
διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της
Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών
που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων, προϋπολογισμού
€240.610,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,»
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. «Οικονομική Προσφορά»:
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει Οικονομική Προσφορά αναγράφοντας την προσφερόμενη
τιμή για τον/τους τομέα/τομείς για τον/τους οποίους συμμετέχει.
2. Περιεχόμενα και τρόπος υποβολής υποφακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»:
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
3. Κριτήριο Ανάθεσης & Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς:
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της
Διακήρυξης.
4. Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς:
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν την τιμή που προσφέρουν με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ και θα συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από το ΦΠΑ.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο
προμηθευτή να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με την τιμή ή το κόστος που
προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 88
και 89 του Ν. 4412/2016.
5. Μη αποδεκτές προσφορές:
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.
Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπουν επιπλέον χρέωση ή
δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης ή επιφύλαξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς:
Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς ο συμμετέχων
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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. 1α του ν. 4412/2016, 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.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:
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• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα
μέλη της πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των
φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά αξιολόγησης
των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους,
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
• 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 τους προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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 στην παρούσα,
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 παρούσα διακήρυξη,
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 το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) 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.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στο σύστημα και σε έντυπη μορφή, εντός
σφραγισμένου φακέλου, στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
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.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής κατά περίπτωση:
(1) Απόσπασμα του 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 που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε
ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για:
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),
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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 ).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf, τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ως
εξής: α)τις ενημερότητες που εκδόθηκαν και ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς του (όπως ορίζεται στο άρθρο 1, σελ. 9 της παρούσας) β) τις ενημερότητες που θα
πρέπει να εκδοθούν και να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
(3) Πιστοποιητικό/ Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου/επιμελητηρίου του Παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του.
(4) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν
κατάλογο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών συνοδευόμενο από Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης ή
Σύμβαση, από την οποία αποδεικνύεται η εμπειρία τους στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
(5) Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πίνακα των οχημάτων μεταφοράς από τον οποίο να προκύπτει η
επάρκειά τους καθώς και τις άδειες κυκλοφορίας τους, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το ισχύον δελτίο
τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) που αφορά καθένα από αυτά. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει ιδιόκτητα
οχήματα, οφείλει να καταθέσει ιδιωτικό συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο αντισυμβαλλόμενος
έχει θέσει στην διάθεσή του τα απαιτούμενα οχήματα μεταφοράς.
(6)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
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Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ-184471-2018/10001/31-05-2018 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα επιθεώρησης Εργασίας –
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία
υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με τη χορήγηση του ως άνω Πιστοποιητικού,
την οποία καλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες να χρησιμοποιούν για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.
Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει την προβλεπόμενη από
το άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/16 ένορκη βεβαίωση. Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 5035/28-092018 έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ), η εν λόγω ένορκη βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
(7) Για την διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και για την τήρηση
των προδιαγραφών διαχείρισης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:
- Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας τουλάχιστον ISO 9001:2008
- Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης τουλάχιστον ISO 14001:2004
(8) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή
κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά
πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι
κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία).
Σημειώνεται:
α) Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου, στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και
ΙΚΕ αφορά τους διαχειριστές. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διαχειριστών, η ανωτέρω
υποχρέωση αφορά όλους τους διαχειριστές.
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(9) Για τους συνεταιρισμούς προσκομίζεται πλέον των ανωτέρω και βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Οι ενώσεις Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.
Με την υποβολή προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Περιφέρειας Αττικής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων,
περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των ενώσεων προσώπων:
 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). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην
περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α
πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
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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.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7.α της παρούσας.


Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό)



Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και ότι
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.



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.



Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της Σύμβασης, να ζητήσει την
επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει να το
προσκομίσει.

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3).
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα
αναγράφει με κεφαλαία τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ.
ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τον «Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την τοποθέτησηαπομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς
1,2,3,4 αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των
αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων,
προϋπολογισμού €240.610,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,»
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
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.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 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 την παρούσα Διακήρυξη.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 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 του6.
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 την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 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%7 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%8 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 των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε
αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη
γ) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες
δ) Την τιμή αναλυτικά
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες
6
7

8

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016)
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016)
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θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
ια)Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που
παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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 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.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής
Ευθύνης έναντι τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων το οποίο ξεκινά μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου
αρχικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού με
αρ. Δ/ξης 6/2018. Για τον τομέα 3 η σύμβαση ισχύει έως τη λήξη της εκκρεμοδικίας και την ολοκλήρωση
του Διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 6/2018.
Ειδικότερα :
Ο παρόν διαγωνισμός (διακήρυξη 18/2018) θα καλύψει τις ανάγκες σε χημικές τουαλέτες για χρονικό
διάστημα 21 εβδομάδων, το οποίο θα εκκινήσει μετά τη λήξη των τρεχουσών συμβάσεων και με τους
κάτωθι ειδικούς όρους, οι οποίοι τέθηκαν στην ανωτέρω διακήρυξη για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, λόγω ύπαρξης
εκκρεμοδικίας η οποία αφορά:
α) την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της αίτησης ακύρωσης που άσκησε η
εταιρεία GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τον Τομέα 3 κατά της υπ’ αρ.
337/2018 Πράξης της ΑΕΠΠ (διακήρυξη 12/2017) και
β) την έκδοση νέας πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της αίτησης ανάκλησης που υποβλήθηκε από
την Περιφέρεια Αττικής κατά της υπ. αρ. 370/2018 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Δ/ξη 6/2018).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α) Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών πριν την υπογραφή των
συμβάσεων που θα προκύψουν από τον παρόντα διαγωνισμό, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα αυτού για τον Τομέα 3. Τούτο είναι εύλογο και σύννομο, γιατί
εφόσον υπάρχει μειοδότης από το διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης 12/2017, με τον οποίο η Περιφέρεια
Αττικής μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης για τον Τομέα 3, εκλείπει η ανάγκη ο Τομέας 3
να αποτελεί μέρος του παρόντος διαγωνισμού (διακήρυξη 18/2018).
Β) Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (λήξη εκκρεμοδικίας) μετά την
ολοκλήρωση του τρέχοντος διαγωνισμού και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, η σύμβαση για τον
Τομέα 3 που θα έχει προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, θα έχει διάρκεια μέχρι την υπογραφή τυχόν
νέας σύμβασης, βάσει όσων θα επιτάσσει η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και προκειμένου
η υπηρεσία να εφαρμόσει αυτήν άμεσα, ως έχει υποχρέωση εκ του νόμου.
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Γ) Ο διαγωνισμός ματαιώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέας πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της
αίτησης ανάκλησης που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής κατά της υπ. αρ. 370/2018 Πράξης του
Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η οποία τυχόν θα ακυρώσει την ανωτέρω Πράξη και θα
επιτρέψει την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την υπ.αρ. 6/2018 Διακήρυξη. Η
ματαίωση στην περίπτωση αυτή είναι νόμιμη σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του
Ν.4412/16 και συγκεκριμένα επειδή θα έχει εκλείψει ο λόγος του υπόψη διαγωνισμού. Σε περίπτωση που
θα έχουν ήδη υπογραφεί οι συμβάσεις του παρόντος διαγωνισμού, αυτές θα έχουν διάρκεια μέχρι την
υπογραφή των συμβάσεων που τυχόν θα προκύψουν από την ανωτέρω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η τυχόν λήξη των συμβάσεων πριν την παρέλευση του
χρονικού διαστήματος των 21 εβδομάδων θα λάβει χώρα αζημίως για την Περιφέρεια Αττικής.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να
παρατείνεται 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.
3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας διενεργείται από την καθ’ ύλην
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νση Λαϊκών Αγορών) η οποία θα βεβαιώνει την καλή
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
5. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, θα λάβει χώρα αρχική παραλαβή των χημικών τουαλετών όπου θα
ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η ποσότητα (επάρκεια), ο τύπος και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των τουαλετών καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτηγών. Όλες οι χημικές
τουαλέτες θα πρέπει να είναι αριθμημένες.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σε μηνιαία βάση
ανά τομέα, με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
Η Δ/νση Λαϊκών Αγορών θα διενεργεί τακτικούς, έκτακτους, δειγματοληπτικούς ελέγχους με την ευθύνη της
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
Σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες κυρώσεις
των άρθρων 200επ. του Ν 4412/2016.
Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του
Τιμολογίου από τον ανάδοχο και της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να
παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
1. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση
της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
2. Εφόσον δεν παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.
3. Αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχόν
παρατάσεων, που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
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Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 74.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της σύμβασης,
ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του Ν. 4412/2016), η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά
μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική
ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 360 του Ν.4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016.
Η Α.Ε.Π.Π. 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
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της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.
Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
Α.Ε.Π.Π.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.4 του Ν.4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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.
Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:
Ο παρόν διαγωνισμός (διακήρυξη 18/2018) θα καλύψει τις ανάγκες σε χημικές τουαλέτες για χρονικό
διάστημα 21 εβδομάδων, το οποίο θα εκκινήσει μετά τη λήξη των τρεχουσών συμβάσεων και με τους
κάτωθι ειδικούς όρους, οι οποίοι τέθηκαν στην ανωτέρω διακήρυξη για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, λόγω ύπαρξης
εκκρεμοδικίας η οποία αφορά:
α) την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της αίτησης ακύρωσης που άσκησε η
εταιρεία GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τον Τομέα 3 κατά της υπ’ αρ.
337/2018 Πράξης της ΑΕΠΠ (διακήρυξη 12/2017) και
β) την έκδοση νέας πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της αίτησης ανάκλησης που υποβλήθηκε από
την Περιφέρεια Αττικής κατά της υπ. αρ. 370/2018 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Δ/ξη 6/2018).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α) Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών πριν την υπογραφή των
συμβάσεων που θα προκύψουν από τον παρόντα διαγωνισμό, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα αυτού για τον Τομέα 3. Τούτο είναι εύλογο και σύννομο, γιατί
εφόσον υπάρχει μειοδότης από το διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης 12/2017, με τον οποίο η Περιφέρεια
Αττικής μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης για τον Τομέα 3, εκλείπει η ανάγκη ο Τομέας 3
να αποτελεί μέρος του παρόντος διαγωνισμού (διακήρυξη 18/2018).
Β) Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (λήξη εκκρεμοδικίας) μετά την
ολοκλήρωση του τρέχοντος διαγωνισμού και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, η σύμβαση για τον
Τομέα 3 που θα έχει προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, θα έχει διάρκεια μέχρι την υπογραφή τυχόν
νέας σύμβασης, βάσει όσων θα επιτάσσει η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και προκειμένου
η υπηρεσία να εφαρμόσει αυτήν άμεσα, ως έχει υποχρέωση εκ του νόμου.
Γ) Ο διαγωνισμός ματαιώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέας πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της
αίτησης ανάκλησης που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής κατά της υπ. αρ. 370/2018 Πράξης του
Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η οποία τυχόν θα ακυρώσει την ανωτέρω Πράξη και θα
επιτρέψει την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την υπ.αρ. 6/2018 Διακήρυξη. Η
ματαίωση στην περίπτωση αυτή είναι νόμιμη σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του
Ν.4412/16 και συγκεκριμένα επειδή θα έχει εκλείψει ο λόγος του υπόψη διαγωνισμού. Σε περίπτωση που
θα έχουν ήδη υπογραφεί οι συμβάσεις του παρόντος διαγωνισμού, αυτές θα έχουν διάρκεια μέχρι την
υπογραφή των συμβάσεων που τυχόν θα προκύψουν από την ανωτέρω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η τυχόν λήξη των συμβάσεων πριν την παρέλευση του
χρονικού διαστήματος των 21 εβδομάδων θα λάβει χώρα αζημίως για την Περιφέρεια Αττικής.
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ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ,
και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Συνεπώς, το ύψος της εγγυητικής επιστολής ανά τομέα διαμορφώνεται ως εξής:
Για τον τομέα 1: 871,94ευρώ.
Για τον τομέα 2: 1.302,00 ευρώ
Για τον τομέα 3: 799,68 ευρώ
Για τον τομέα 4: 907,18ευρώ
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω
απαιτούμενο ποσοστό 2%.
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, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
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 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36
του Ν.4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου
της Σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης.
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει
αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης.
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.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
εταιρείες κατά την έννοια των περιπτώσεων β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
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της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το
Ν.2513/1997 (Α΄139) 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.
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η ημερομηνία έκδοσης
β) ο εκδότης
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.
Κ.Τ., Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών)
δ) ο αριθμός της εγγύησης
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ) η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
ζ) οι όροι ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διζήσεως
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου
η) τα στοιχεία της διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα αναγράφονται επίσης ο αριθμός και ο τίτλος της
σχετικής Σύμβασης.
Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα έπειτα από την
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από
το Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής:








0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Αρχής Εκδίκασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της ΑΕΠΠ
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του Ε.Φ.01072 του Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 & 2019
της Περιφέρειας Αττικής.
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ΑΡΘΡΟ 20ο
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις (Κήρυξη οικονομικού
φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις, Χρόνος παράδοσης υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),
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.
ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η τοποθέτηση, απομάκρυνση και η γενικότερη διαχείριση των κινητών
χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την
κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Πίνακας 3

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΟΜΕΑΣ 1

232

21

4.872

54.060,00

ΤΟΜΕΑΣ 2

246

21

5.166

80.724,00

ΤΟΜΕΑΣ 3

238

21

4.998

49.580,00

ΤΟΜΕΑΣ 4

180

21

ΣΥΝΟΛΟ

896

3.780

56.246,00

18.816

240.610,00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή

Περιφέρεια Αττικής

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
Χημικές τουαλέτες και παροχή υπηρεσίας με 896 εβδομαδιαίες τοποθετήσεις χημικών
τουαλετών, ήτοι 18.816 τοποθετήσεις στις είκοσι ένα (21) εβδομάδες στην Περιφέρεια
Αττικής (τομέας 1, 4.872 τοποθετήσεις), (τομέας 2, 5.166 τοποθετήσεις), (τομέας 3,
4.998 τοποθετήσεις), (τομέας 4, 3.780 τοποθετήσεις).

Ποσότητα &
Μονάδα

Πίνακας 1

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ 2

246

21
21

ΤΟΜΕΑΣ 3

238

21

4.998

180

21

3.780

ΤΟΜΕΑΣ 1

232

ΤΟΜΕΑΣ 4
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Επάρκεια

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΓΟΡΑΣ/
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ
Η 10%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΑΝΑ ΑΓΟΡΑ

51

50

5
5

ΤΟΜΕΑΣ 3

46

5

51

ΤΟΜΕΑΣ 4

36

5

40

ΤΟΜΕΑΣ 1

46

ΤΟΜΕΑΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

178

20

55

197

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΗΛΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΤΟΥΣ (Π.Χ. ΤΟΜΕΑΣ1 51 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΜΕΙΣ 102 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ)

1.- Γενικά
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.
2.- Τεχνικές προδιαγραφές χημικών τουαλετών
Ελάχιστες απαιτήσεις παροχής υπηρεσίας.
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
H καμπίνα θα περιλαμβάνει μία (1) τουαλέτα
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
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
ΚΑΜΠΙΝΑ
καμπίνα είναι κλειστή δεν πρέπει να φαίνεται το εσωτερικό της από έξω.
Η καμπίνα θα μπορεί να πλένεται και να καθαρίζεται. Πρέπει να υπάρχει
μία δεξαμενή λυμάτων εντός της καμπίνας.
Άνοιγμα πόρτας εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες. 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 και να υπάρχει ένδειξη «κατειλημμένη».
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Στο εξωτερικό της να φέρει την απαιτούμενη σήμανση:
− Γένος
− Απαγορευτικό Στάθμευσης
Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται σε ζεύγη στον προκαθορισμένο από
την Δ/νση Λαϊκών Αγορών χώρο, με αντικριστές τις πόρτες εισόδου.
Να συνδέεται µε δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον
ΝΙΠΤΗΡΑΣ
20 Lt.
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΛΥΜΑΤΩΝ

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πρέπει να είναι κλειστού τύπου, 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. Το σύστημα της δεξαμενής θα
πρέπει να είναι με καζανάκι ανακυκλοφορίας και κάλυμμα προστασίας
από οπτική επαφή με μηχανική χειροκίνητη ή ποδοκίνητη αντλία.
• Πρέπει να υπάρχει στήριγμα για παλτό εντός της καμπίνας
• Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός και εκτός του θαλάμου,
τοποθετημένες σε κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση.
• Βάση χαρτιών υγείας (2 τεμάχια χαρτιού υγείας)
• Συσκευή υγρού καθαρισμού χεριών
Τα υγειονομικά συμπυκνωμένα διαλύματα θα πρέπει 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.
Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση)
για τις τουαλέτες.
Να διασφαλίζεται η σταθερότητα της τουαλέτας.
Οι ολισθητήρες της καμπίνας πρέπει να είναι κατάλληλοι για μεταφορά
με περονοφόρο ή ανυψωτικό μηχάνημα.
Η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας νερού 20 λίτρων, με υγειονομικό
συμπυκνωμένο διάλυμα.
Καμπίνες που υπέστησαν ζημιά θα αντικαθίστανται ή θα
επιδιορθώνονται αμέσως.
Φορτηγά ΙΧ. αδειοδοτημένα για τη μεταφορά χημικών τουαλετών
φέροντα πλυστικό μηχάνημα για την συντήρηση των χημικών
τουαλετών.
Απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) ΦΙΧ για την εκτέλεση του 100% της
εργολαβίας κάθε τομέα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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 ανά ημέρα της εβδομάδος ανά αγορά των απαιτούμενων τουαλετών.
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
σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης ή σύμβασης ή 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.
Για τις προγραμματισμένες αλλαγές (δρόμων) των λαϊκών αγορών θα αποστέλλεται στον ανάδοχο
έγγραφο από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Λαϊκών 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 τις 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.
29

18PROC004219021 2018-12-18
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τις τουαλέτες στα σημεία ανά δύο αντικριστά σε άψογη κατάσταση
ήτοι απολυμασμένες, καθαρές, αρωματισμένες, εφοδιασμένες με 2 τεμάχια χαρτί υγείας, επαρκή ποσότητα
σαπουνιού και να είναι συνεπής στην παράδοσή τους.
• Συλλογή: Η απομάκρυνση των τουαλετών θα πραγματοποιείται καθημερινά μετά τις 17.00μ.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 αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων.
• Ζημίες που τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Η Περιφέρεια
Αττικής 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 Περιφέρειας Αττικής
τον απαιτούμενο από τη διακήρυξη αριθμό τουαλετών.
• Καθαρισμός/Συντήρηση: Η συντήρηση και ο καθαρισμός του τουαλετών πρέπει να γίνεται
καθημερινά µε ευθύνη του αναδόχου. Κατά την απόσυρση θα γίνεται άντληση των λυμμάτων 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 θα είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία.
• 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.
 Παραλαβή - έλεγχος – δειγματοληψία:
ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Προ της έναρξης παροχής υπηρεσιών, θα λάβει χώρα αρχική παραλαβή των χημικών τουαλετών, όπου θα
ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή η ποσότητα (επάρκεια), ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθώς
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτηγών αυτοκινήτων. Όλες οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να είναι
αριθμημένες.
Σε περίπτωση μη επάρκειας του αριθμού των τουαλετών ή μη κάλυψης των τεχνικών
προδιαγραφών των τουαλετών ή οχημάτων, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.
Σε ενδεχόμενη μη ύπαρξη χημικών τουαλετών στους χώρους των λαϊκών αγορών ή για οποιαδήποτε άλλο
πρόβλημα προκύπτει από τη μη σωστή λειτουργία τους, η Δ/νση Λαϊκών Αγορών θα ενημερώνει τον ανάδοχο
με Fax από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. κάθε μέρα. Αντίστοιχα ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει
αυθημερόν και μέχρι 10.00 π.μ. την Δ/νση Λαϊκών Αγορών για τον αριθμό των τοποθετήσεων ανά λαϊκή
αγορά και τομέα. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί και την οριζόμενη διαδικασία ημερήσιας παραλαβής –
τοποθέτησης του αριθμού των τοποθετημένων χημικών τουαλετών. Με βάση την ως άνω διαδικασία
παραλαβής – τοποθέτησης θα συντάσσεται από την επιτροπή η κατά μήνα κατάσταση συνολικών
τοποθετήσεων.
Πρωτόκολλο 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 τυχόν
εκτάκτους επιτόπιους ελέγχους από τη Δ/νση Λαϊκών Αγορών. Για την παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 219 και
210 του Ν. 4421/2016.
Η Δ/νση Λαϊκών Αγορών διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει δειγματοληπτικά κατά την κρίση της σε έκτακτο
ή τακτικό έλεγχο των τουαλετών, 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
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τη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται με τη παρουσία του επόπτη ή άλλου εντεταλμένου οργάνου της Δ/νσης
Λαϊκών Αγορών και μπορεί να παραβρίσκεται ο ορισμένος εκπρόσωπος του αναδόχου, συντάσσεται δε δελτίο
αξιολόγησης, το οποίο υπογράφεται από κοινού, ένα δε αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον εκπρόσωπο του
αναδόχου και ένα αντίγραφο στην αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών.
Για όσες χημικές τουαλέτες προκύπτει ότι παρουσιάζουν προβλήματα ως προς την καλή λειτουργία αυτών,
την καθαριότητα και την τοποθέτησή τους στα σημεία που έχουν υποδειχθεί από την υπηρεσία, δεν θα
καταβάλλεται αμοιβή.
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.

 Σχέδιο Υλοποίησης – Χρονοδιάγραμμα: -Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης 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.
-Θα παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα, που θα ακολουθεί ο ανάδοχος, για την επιτυχή ολοκλήρωση της
τοποθέτησης – απομάκρυνσης και παροχής υπηρεσίας των κινητών χημικών τουαλετών στους τομείς
ανάληψης της υποχρέωσης.
-Θα παρουσιάζει τα μέτρα που λαμβάνει ο προσφέρων για την διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας
τοποθέτησης – απομάκρυνσης και παροχής υπηρεσίας των κινητών χημικών τουαλετών ανά αγορά.
-Θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον ελέγχο από τα αρμόδια όργανα της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών.
Διαδικασία Πιστοποίησης
Για την διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και για την τήρηση
των προδιαγραφών διαχείρισης ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:
Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας τουλάχιστον ISO 9001:2008
Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης τουλάχιστον ISO 14001:2004
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ –
ΔΗΜΟ - ΑΓΟΡΑ
ΤΟΜΕΑΣ 1
ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΡΟΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΑ

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΟΥΒΑ

1.Στ.Βυζαντίου
2. Ιακωβίδου
3. Χάνσεν
1.ΑναξάρχουΒαθυκλέους
2. Ατρειδών
&Αμφικράτους

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΥΚΑ

1.Δεινοστράτους
2.Ευδόξου

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ

1.Λεάνδρου
2. Αντιφάνους & Κάδμου

2

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΟΥΔΙ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Γ.Παπανδρέου
1.Αγ.Λαύρας
2.Αγ.Ιωάννη Θεολόγου

2
4

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ
2 ΤΡΙΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΨΕΛΗ
ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

Ξενοκράτους
Λεκκάκη

6
2

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Λ.Κατσώνη

2

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ
2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΦΙΛΟΘΕΗ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Μπουαίων
Τιμοθέου & Λαέρτου &
πεζόδρομος Λάσκου

2
6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

Αίμου

2

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΑ

2 ΤΡΙΤΗ
2 ΤΡΙΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΚΑΡΕΑΣ

Κεραμεικού
1.Β.Αντωνιάδη 2.Ρόδων
3.Ακακίας

2
2

1.Κ.Τ.

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙ

1.Καραϊσκάκη
2.Ελ.Βενιζέλου

6

1.Κ.Τ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Κ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

1.Φαρμακίδου
2.Λεωνιδίου

4

1.Κ.Τ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

1.Βρυούλων
2.Χρ.Σμύρνης

4
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1.Κ.Τ.

Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ

1.Φλέμινγκ
2.Σερρών

2

1.Κ.Τ.

Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

1.Επταλόφου
2.Σταματιάδη

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

1. Ιαλέμου
2. Χριστιανουπόλεως 3.
Ιαλέμου
4. Σιβόρων

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΚΥΖΗ

1. Κάλβου
2. Λομβάρδου

4

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ

Παπαστράτου
1. Ψαρρών
2.Χίου

2
4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΩΝΟΣ

1. Άργους
2. Επιδαύρου
3. Ναυπλίου

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛ.ΑΓΑΜΩΝ

Φυλής

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ

1. Πάτμου
2. Σερίφου

4

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

Κ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΔΑΦΝΗ

Πανδώρου
1.Μ. Καραολή &
Λυσίππου
2.Ελ. Βενιζέλου

6
4

1.Κ.Τ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

1. Ηπείρου 2.Θεσσαλίας
3. Χίου

4

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ
4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Ζ. Παπαντωνίου
1.Ζυμπρακάκη
2.Γιάνναρη

4
6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝ/ΣΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ
4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΠΟΛΙΑ
ΠΡΟΜΠΟΝΑ

1.Aχ.Κύρου
2.Παπαδά
1.Δωδώνης 2.Χειμάρας
Σάρωνος

4

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΨΕΛΗ

1.Ύδρας
2.Τήνου & Σποράδων

4

1.Κ.Τ.

ΒΥΡΩΝΑ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΡΑΪΔΑ

1.Αδ. Κοραή (από
Μερκουριάδη έως
Εμπεδοκλέους)
(10/7-9/1)
2.Αδ. Κοραή (από
Εμπεδοκλέους έως
Ευμένους)

2

1.Κ.Τ.

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙ

1.Πλάτωνος
2. Κουντουριώτου

4

1.Κ.Τ.

ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΥΜΗΤΤΟΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ
4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝ. ΗΛΙΟΥΠ.

1.Προκοπίου Ικονίου
2.Ελευθερωτών
Γαλήνης
Κύπρου

4

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Ξενοκράτους

2

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΒΕΪΚΟΥ

Καλλισθένους
1.Ματρώζου
2.Ζαχαρίτσα

4
4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ

Θεοκλήτου
Παπανικολάου

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΙΛΙΣΙΑ (ΧΙΛΤΟΝ )

Διοχάρους

2

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ

1.Πυθίας (16/6-31/8)
2.Καυκάσου(1/9-15/6)

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

1. Πύρρου (Νοέμβριος –
Απρίλιος)
2.
Αρχιμήδους (Μάιος –
Οκτώβριος)

4

1.Κ.Τ.

ΒΥΡΩΝΑ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ

1.Π. Π. Γερμανού (10/19/7) 2.Μαγνησίας(10/79/1)

6

1.Κ.Τ.

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ

Ορίων & Αστέρων

2

1.Κ.Τ.

Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

1.Νέστορος
2. Ηφαίστου

2

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

1.Δ. Πλακεντίας
2. Ριανκούρ

6

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ
6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Σαρκουδίνου
Καλλιδρομίου

8
4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1.Μιχ. Βόδα (1/7-31/12)
2. Αλκαμένους(1/1-30/6)

8

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ

Πασσώβ

4

32

46

44

6
2

6
2

44

34

18PROC004219021 2018-12-18
1.Κ.Τ.

ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΔΑΦΝΗ-ΖΩΟΔ.
ΠΗΓΗ

1.Όθωνος 2.Σάμου&
Πάρου 3.Πλ. Ζωοδ.
Πηγής

2

1.Κ.Τ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

8

1.Κ.Τ.

Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

1.Τσαμαδού &
Πατρ.Γρηγορίου
2.Σαράφη,Ηρακλέους &
Σπ.Μήλιου
1.1.700 Θεσπιέων (11 με
4)
2.Εθ.
Αντσιτάσεως (5 με 10)

ΚΤ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

22

46

44

44

34

42

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ 1

2

42

232

232

232

ΕΠΑΡΚΕΙΑ +10% ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

51

ΤΟΜΕΑΣ 2
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΡΟΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΚΟΣ

1.Μιαούλη Ύδρας και Θεμιστοκλέους 2.Σπάρτης

2

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ

1.Αγ. Αναργυρων 2.Ηρώων Πολυτεχνείου Δαβάκη
3.Σεβδικίου & Βεργή

6

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

1Η ΜΑΗ (ΚΗΦΙΣΙΑ)

1η Μάη

2

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ

1.Βοσπόρου Περγάμου
Δημητρίου

2 Β.Τ.

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

1.Ευριπίδου 2.Φανερωμένης

2 Β.Τ.

ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΨΥΧΙΚΟ

1.Υψηλάντου
4.Σοφούλη

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΑΙ (Αγ.
Πέτρος)

Βαϊου Κρήτης

2

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ (ΚΟΚ.
ΜΥΛΟΣ)

Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης

4

7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ)

Ηρώων Πολυτεχνείου

2

7 Α.Α.Α

ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑ

Προύσης

4

7 Α.Α.Α

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Κεφαλληνίας

2

7 Α.Α.Α

ΩΡΩΠΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΟΣ

1.Πλατεία Καλάμου 2.Παραλία Αγ. Αποστόλων

2

2 Β.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ (ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

1.Δερβενακίων(από Γαρδένιας μέχρι Χίου) 2.Δερβενακίων
(από Χρ. Σμύρνης έως Ηρακλείτου

4

2 Β.Τ.

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝ. ΜΑΡΟΥΣΙ

Σισμανογλείου

4

2 Β.Τ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ

Ερυμανθου

2

2 Β.Τ.

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Παλαιών Πατρών Γερμανός

2

2 Β.Τ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσολογγίου

4

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΑΙ (Μ.
ΣΧΟΙΝΑ)

Αμφιπόλεως

2

7 Α.Α.Α

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Παραδείσου

2

7 Α.Α.Α

ΚΡΩΠΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΚΟΡΩΠΙ

1. Νικολάου Κώνστα 2.Πλατεία Παπαγιάννη

4

7 Α.Α.Α

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Χώρος στάθμευσης παραλίας Αγ. Σπυρίδωνος

2

7 Α.Α.Α

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ

Όθωνος Χούντα

4

2 Β.Τ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

Π.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ελ.Βενιζέλου

2

2 Β.Τ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΩ ΨΑΛΙΔΙ
(Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Κοσμά Αιτωλού

2

2 Β.Τ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑ

Μπακογιάννη

4

2 Β.Τ.

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

1.Π.Μελά 2.Υψηλάντου

6

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΥΚΗ

2 Β.Τ.

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Λυκοβρύσεως

2

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σωκράτους

2

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ)

Αγ.Τριάδος

6

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΜΟΣ

2 Β.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

2 Β.Τ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2 Β.Τ.

2 Β.Τ.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

2. Ανδρέου
3. 25ης Μαρτίου

2. Ξάνθου 3.Καλαβρύτων

4
6
4
24

16

16

14

18

33
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7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΧΩΡΙΟ)

Πατουλίδου

2

7 Α.Α.Α

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗ

Φολεγάνδρου

2

7 Α.Α.Α

ΛΑΥΡΕΩΙΚΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΚΕΡΑΤΕΑ

1.Ιθάκης (9Ο -2ο) 2.Λυκούργου (3ο-8ο)

2

7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΓΕΡΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μιαούλη

4

7 Α.Α.Α

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Κυπριανού

4

7 Α.Α.Α

ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ
(ΒΡΑΒΡΩΝΑ)

Μακεδονίας

2

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΠΟΛΗ
(ΠΕΡΙΣΣΟΣ)

Βουλγαροκτόνου

4

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΙΩΝΙΑ

Κ. Βάρναλη

4

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

1.Δωδεκανήσου 2.Λαυρίου

4

2 Β.Τ.

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΧΟΛΑΡΓΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΠΑΓΟΥ

Πεντέλης(1/7-30/9)

4

2 Β.Τ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΥΦΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1.Τυμφρηστού (1/6-30/11) 2.Παρνασσού(1/12-31/5)

4

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΑΓ.ΑΝΝΑΣ)

Σάμου

2

7 Α.Α.Α

ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΑ
Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΑ

1.Παπάγου

7 Α.Α.Α

ΛΑΥΡΕΩΙΚΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΛΑΥΡΙΟ

Πλ. Αγωνιστών Μακρονήσου

4

7 Α.Α.Α

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Δημητριάδη

6

7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

1.Ελ. Βενιζέλου(1/7-31/12)

7 Α.Α.Α

ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΑ

Μ.Αλεξάνδρου

2 Β.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1.Επτανήσου

2 Β.Τ.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

Αναλήψεως

8

2 Β.Τ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κουντουριώτου

6

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ

Σεβαστείας

2

2 Β.Τ.

ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΨΥΧΙΚΟ

Δημοκρατίας

2

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΓΗΠΕΔΟ)

Πηγαδά

2

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ)

Αγ.Διονυσίου

6

7 Α.Α.Α

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗ

1.στο πάρκινγκ της πλαζ της Βάρκιζας (16/09 έως 14/06)
2.στο χώρο έξω από τα σχολεία της Βάρης στο πάρκινγκ επί
της οδού Μουτούση (15/06 έως 15/09)

2

7 Α.Α.Α

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου

4

7 Α.Α.Α

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
(ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ)

Γ.Μεθενίτη (Ιούνιο έως Ιανουάριο)Πρίφτη

4

7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ
(ΚΑΝΤΖΑ)

Αφανών Ηρώων

2

7 Α.Α.Α

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ

1.Νικ. Σιδέρη μετά τη διασταύρωση με την οδό Μαλτέζου
(από Οκτώβριο έως Μάρτιο)στον παράδρομο της οδού Ρ.
Φεραίου
2. από την οδό Χρήστου Ράπτη και δυτικά
(από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο)

2

2 Β.Τ.

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

1.Αθ. Διάκου 2.Γούναρη

6

2 Β.Τ.

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

1.Ακακιών

2 Β.Τ.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

1.Κλεισθένους 2.Πάρνηθος

4

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΣ

1.Βυζ. Αυτοκρατόρων 2.Σαλαμίνος

6

2 Β.Τ.

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

1.Γ. Παπανδρέου (1/7-31/10) 2.Περικλέους
28/2)
3.Αγ. Παρασκευής (4/3-30/6)

2 Β.Τ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

1.Σαρανταπόρου

22

20

2.Καραϊσκάκη

4

2.Μιλτιάδου(1/1-30/6)

4
2
22

2. Μακεδονίας

4

22

22
3. Μ. Αλεξάνδρου

2.Κριεζή

2. Λευκωσίας

3. Ροδοδάφνης

(1/11-

4

2

4
26

34
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7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΜΠΟΣΔΑ)

Μπόσδα και Βαρέλα

4

7 Α.Α.Α

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Θησέως

2

7 Α.Α.Α

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΟΣΙΑ

Ανώνυμος

7 Α.Α.Α

ΚΡΩΠΙΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΡΩΠΙ
(ΑΓ.ΑΜΑΡΙΝΑ)

Λουμπάρδας

2

7 Α.Α.Α

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
(ΦΟΥΡΕΣΙ)

Γρ.Αυξεντίου

2

7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ
(ΓΑΡΓΗΤΟΣ)

1.Λεωνίδα (1/1 -30/6)

7 Α.Α.Α

ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑ
(ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ)

Τσάκωνος

2

7 Α.Α.Α

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑ

Ι. Καραπιπέρη

2

7 Α.Α.Α

ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ

1.Αμφιτρίτης
σχολείου

7 Α.Α.Α

ΩΡΩΠΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΚΑΛΑ ΟΡΩΠΟΥ

Δημοτικός χώρος έμπροσθεν Γυμνασίου

2.Μυρτιας (1/7 - 31/12)

2.Γήπεδο

3.Νηρίδων κ πέριξ

2

4
4
24
246

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΒΤ+ΑΝΑΤ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

40

30

40

42

44

50

ΕΠΑΡΚΕΙΑ +10% ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

55

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΡΟΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3 Ν.Τ.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΛΙΔΩΡΙΚΙ

1.Λιδωρικίου
2. Πάρου

2

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΥΡΝΑΡΙ

Ανθέων

2

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΣΤ ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1.Ηρακλέους
2.Σωκράτους

4

5 Α.Π.

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑ

1.Κων/πόλεως
2.Π. Μελά

2

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΦΙΑΛΗ

Εμμ.Μπενάκη

8

5 Α.Π.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ.ΣΤΥΛ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1.Ιθάκης
2.Νοταρά
3. Ματσούκα

2

5 Α.Π.

ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ

1.Καισαρείας
2.Ηλιουπόλεως

4

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

Ν.ΦΑΛΗΡΟ

Ζαϊμη

2

6 Α.Ν.
3 Ν.Τ.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΛΙΜΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΤΡΙΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Παλούκια)
ΣΟΥΛΙ

Μεθώνης
Λεωφ. Ιωνίας

2
4

3 Ν.Τ.

ΑΛΙΜΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΙΜΟΣ

2

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ

1.Κανάρη
2.Χειμάρας
3.Λυσικράτους
1.Εύξεινου Πόντου
2.Κριμαίας
3.Προποντίδας
Κων/νου Αθανάτου

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠαλαμιδίουΑκροκορίνθου

4

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

1.Κέκροπος
2.Λυσικράτους
3.Πλάτωνος

6

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ(ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

1.Λυκούργου 2.Σπάρτης
3.Λασκαρίδου

4

3 Ν.Τ.

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΟΣΧΑΤΟ

1.Σολωμού 2.Ρ.Φεραίου
3.Αργοστολίου

6

3 Ν.Τ.

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΥΡΟΣ

Ελ.Βενιζέλου

2

246

ΤΟΜΕΑΣ 3

35

2

4

28
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5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΗΓΑΔΑ

Θεοτόκη (από Σαχτούρη
έως Κλεισόβης)

8

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΤΕΛΛΑ

1. Καρατζά
Τζώρτζ

2

6 Α.Ν.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Αμπελακια)

1.Νεωρίων
2.Νηρηιδων

3 Ν.Τ.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΡΑΧΑΜΙ

1.Αμαλίας 2.Θουκυδίδου

4

3 Ν.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΗ

1. Κολοκοτρώνη
2. Μιλητού
3. Πελοπονήσσου

2

3 Ν.Τ.

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Μ.Αλεξάνδρου (από
Ελ.Βενιζέλου έως όπου
φθάσει η αγορά.

4

3 Ν.Τ.

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Αρκαδιουπόλεως (από
Αγν.Μαρτύρων έως όπου
φθάσει η αγορά)

4

3 Ν.Τ.

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ελλησπόντου

2

3 Ν.Τ.

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ
(ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ)

Σωκράτους

2

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

6

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

1.Ρήγα Φεραίου
2.Αγων. Πολυτεχνείου
3.Πεζόδρομος πλατείας
Μ. Κοσκινά
1.Μ. Ασίας
2. Κουντουριώτου

5 Α.Π.

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

1.Φιλαδέλφειας κ
Κύπρου 2.Τραπεζούντος
1.Μυρτιδιώτισσας
2. Πινδάρου

6

5 Α.Π.

ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΛ.ΚΟΚΚΙΝΙΑ

1.Δομοκού
2. Κορυτσάς

4

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

Γρυμπόβου

2

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑ

1.Άλσους
2.Κύπρου
3.Ζέρβα και Λαζαράκη

8

3 Ν.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΣΤ ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

4

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΑΛΗΝΗ

1.Τραπεζούντος
(1/2-31/5)
2.Αμαζόνων(1/6 -30/9)
3.Πόντου(1/10-31/1)
Περαιβού

5 Α.Π.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

1.Δήλου
2.Ερεχθείου 3.Δελφών

6

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

1.Υψηλάντου
2.Βούλγαρη

4

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ

1.Καλλέργη
2.Μακεδονίας
3.Δράμας
4.Φ.Κορυτσά

4

5 Α.Π.

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑ

1.Φλέμινγκ
2. Θράκης
3ης Σεπτεμβρίου

2.Λόυδ

2

4

2

42

4

4
3.

6 Α.Ν.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

1.Λεωφόρος Καραμανλή
από Περιβοίας έως Γ.
Παπανδρέου

4

3 Ν.Τ.
3 Ν.Τ.
3 Ν.Τ.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ
ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΣΤ ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣ. ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ
ΑΝΘΕΩΝ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Ασυρμάτου
Βοσπόρου
1. Ιπποκράτους (1/630/9)
2.Αγ. Παρασκευής
(1/10-31/5)

4
2
2

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΣΦΑΓΕΙΑ

1.Λυκούργου
2.Μενελάου
3.Λασκαριδου

2

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1.Ανδρομάχης
2. Ατθίδων 3.Αριστείδου
4.Μενελάου

6

3 Ν.Τ.

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

1.Ήβης
2.Νηρηϊδων

4

3 Ν.Τ.
3 Ν.Τ.

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΦΙΘΕΑ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Κ. Παλαιολόγου
Χρονοπούλου

4
4

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ. ΜΗΝΑΣ

13ης Οκτωβρίου

2

36

46

38
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5 Α.Π.

ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

1.Δημητράτου(1/1-30/6)
2.Μανδηλαρά(1/731/12)

2

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ

1.Σπάρτης
2.Δογάνης

6

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΜΙΝΙΑ

1.Κατσούλη
2. Σάμου

4

6 Α.Ν.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΣΕΛΙΝΙΑ)

1.Μήλου
2.Πανθέας

4

3 Ν.Τ.

ΑΛΙΜΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΣΤ ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΠΗΡΩΝ-ΑΛΙΜΟΣ

Υψηλάντου

4

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑ ΕΥΡΥΑΛΗ

1.Ροδόπης
2.Β.Τσιτσάνη
3.Μιαούλη 4.Υψηλάντου

2

3 Ν.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

1.Ευσταθιάδη & Μ.Ασίας
2.Αγ.Βαρβάρας
3.Εθν.Μακαρίου

6

3 Ν.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΓΥΡ/ΛΗ Π.Π.

1.Κρήτης
2.Τραπεζούντος
3.Βύρωνος

2

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

Ν. ΕΥΓΕΝΕΙΑ

1.Διγ. Ακρίτα 2.Βύρωνος

4

5 Α.Π.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

1.Κρήτης
2. Σερρών

2

5 Α.Π.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ

1.Κομνηνών
(1/631/7) 2.Παράσχου
(1/8-30/9) 3.Αβέρωφ
(1/10-31/12)
4.Μαλαγαρδή
(1/131/3) 5.Ολύμπου
(1/4-31/5)

6

5 Α.Π.

ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ

1.Περικλέους 2.Αισχύλου
3.Ευριπίδου

4

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΧατζηΚυριακού

6

6 Α.Ν.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)

Βασ. Γεωργίου (από
Αλαμάνας έως
Τελαμώνος)

2

38

238

238

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΑ 3
ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

28

46

42

38

46

38

46

238

ΕΠΑΡΚΕΙΑ +10% ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΑ

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

4 Δ.Τ.

ΤΟΜΕΑΣ 4
ΚΟΡΜΟΣ

51

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΡΟΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ

1.Αθ. Διάκου 2.Αιόλου

4

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΥΜΗ
(ΑΙΓΑΛΕΩ)

Καζαντζάκη και 20 μ. στην
Μητροπολιτου Η. Αντωνιου

4

ΑΙΓΑΛΕΩ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

1.Αριστερη πλευρα της οδού
Οικονόμου μεταξύ Χίου &
Γοργοποτάμου 2.Αριστερή
πλευρά της οδού
Πελοποννήσου μεταξύ των
οδών Αναγέννησης και
Κοζάνης

2

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΛΙΟΣΙΑ

1.Αιακού
2.
Βρησυϊδος 3.Πολυφήμου

6

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ(Ν.
ΛΙΟΣΙΑ)

Χίου

4

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ(ΛΙΟΣΙΑ)

1.Θεοδώρας
Αγ. Γεωργίου

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ

1.Πτολεμαϊδος 2.Πάρνηθος

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ
(ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)

1.Κιλκίς
3.Μπιζανίου

2

8 Α.Δ.Α

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Εθνικής Αντιστάσεως

6

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ(Αγ.
Δημητριος)

Φυλής & Ζήνωνα

2

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΑΣΑ

37

2.

2.Μιαούλη

2

36
Πάρνηθος

2
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4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Γρ. Λαμπράκη

2

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ

1.Εθν.Αντιστάσεως
2.Ιερολοχιτών

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

1.Ναούσης 2.Αγ.Ελευθερίου
3.Κολοκοτρώνη

4

8 Α.Δ.Α.

ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΝΔΡΑ (εργατικές)

Σαλαμίνος

2

8 Α.Δ.Α.

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΕΓΑΡΑ (Βόρειος)

1. Σιθνιδών 2.Ευπαλίνου

6

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΖΕΦΥΡΙ

Φιλικής Εταιρείας

2

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

1. Kεφαλληνίας 2.Κλεισούρας

4

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
(Ν.ΛΙΟΣΙΑ)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

1. Ανδρομάχης 2.Ευριδίκης

4 Δ.Τ.

Ελ.Βενιζέλου

8

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

1.Πευκών

8 Α.Δ.Α

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Γεωργ.Καραϊσκάκη

6

8 Α.Δ.Α.

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΓΟΥΛΑ

Αρτέμιδος

2

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
(ΖΟΦΡΙΑ)

Ηρακλέους

2

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

1.Ματσούκα 2.Μεσολογγίου

2

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΝΙΚ. ΛΙΟΣΙΩΝ

1.Πρεβέζης
Ηπείρου

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

1.Αξαρίου(1/10-31/1)
2.Αγ. Σώστη(1/6-30/9)
3.Αγ. Κυρήκου(1/2-31/5)

4

4 Δ.Τ.

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

1.25ης Μαρτίου
Παρασκευής

4

8 Α.Δ.Α.

ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΙΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΝΔΡΑ

Συνοικία Παπακώστα

2

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Πίνδου

6

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ Β’

1. Κοραή για 3μηνες
2. Αθ. Διάκου για 4,5 μήνες
3.Αλατσατών για 4,5 μήνες

4

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ Α’

1. Κουντουριώτου (1-7 με
31-10)
2.Δημαρχείου (1-11 με 30-6)

4

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΟΥΜΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ

1.Δελφών (1-12 με 31-5)
2.Κυπαρισσίας (1-6 με 3011)

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Πελοπίδα

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

6

4 Δ.Τ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

1. Θεσσαλίας
2. Αγ
Λαύρας
3.Μ.
Μπότσαρη 4.Ελ.Βενιζέλου
5. Κύπρου
6. Κ.
Βάρναλη
7. Εθ.
Αντιστάσεως
1.Βαλτετσίου
2.Χρ.Σμύρνης 3.Υψηλάντου
4. Κανάρη

4 Δ.Τ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

1.Αγ. Τριάδας
Αγησιλαόυ

2

8 Α.Δ.Α.

ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΙΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΝΔΡΑ

Δήμητρος & Περικλέους

2

8 Α.Δ.Α.

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

1.Νικ.Πλαστήρα (1 με 6)
2.Κωσταντινουπόλεως (7 με
12)

4

8 Α.Δ.Α.

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΕΓΑΡΑ (ΝΟΤΙΟΣ)

1.Τεπελενίου (1/11-30/5)
2.Ελευθερίας (1/6-30-10)

4

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Αίνου

2

22

2.Υακίνθου

4

28

38

2.Β.

2.Αγ.

22

2.

2

36
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4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ

Γούναρη

6

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΧΕΛΗ

1.Μ. Αλεξάνδρου 2.Αβέρωφ

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ

Σολωμού

6

4 Δ.Τ.

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ

Αγ. Τριάδος

4

4 Δ.Τ.

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΪΔΑΡΙ

4

4 Δ.Τ.

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΥΝΕΛΙΑ

1.Χίου (1/6-31/8) 2. Ν.
Πλαστήρα (Σεπτ. και για
4,5μήνες
3.Δαβάκη
(Ιαν και για 4,5 μήνες)
1.Ελπίδος
2. Δόξης
3.
Μακεδονιας

8 Α.Δ.Α

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Γενοκτονίας Ποντίων Θέση
Γκορυτσά

6

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΖΕΦΥΡΙ

Μπουμπουλίνας

2

2

36
180

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΔΤ+ΔΑΤΤ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

36

22

`28

22

36

36

ΕΠΑΡΚΕΙΑ +10% ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

40

39

180
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης……..
ΕΥΡΩ ………………………..

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………. (ολογράφως και
αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
(πλήρης
επωνυμία,
ΑΦΜ
και
ταχυδρομική
…......................υπέρ
της
εταιρείας
……………………………………….για τη
διεύθυνση)………………………………….………… Ταχυδρομική Δ/νση
συμμετοχή της στο διενεργούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό της …….…….(ημερομηνία διενέργειας) «για την
τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές
αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για
την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα
21 εβδομάδων, προϋπολογισμού €240.610,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» της υπ΄ αριθμ.
18/2018 Διακήρυξής σας.
 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει
ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης……..
ΕΥΡΩ ………………………..

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
(ολογράφως και αριθμητικώς)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ

ΠΟΣΟ

ΕΥΡΩ…………….

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
…......................υπέρ
της
εταιρείας
(πλήρης
επωνυμία,
ΑΦΜ
και
ταχυδρομική
διεύθυνση)………………………………….………… Ταχυδρομική Δ/νση ……………………………………….για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ΄αρ. ….. Σύμβασης για την «για την τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη
διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της
Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που
δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων» της υπ΄ αριθμ. 18/2018
Διακήρυξής σας.
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει
ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΔ
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια
Αττικής, ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη.
Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το
αρχείο κειμένου με το όνομα «ΤΕΥΔ» (μορφή αρχείου τύπου doc) το οποίο είναι αναρτημένο στο πεδίο
του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Μόλις το συμπληρώσουν θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα
επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους.
Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους οικονομικούς φορείς και στη
συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ. …../2018

«Τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές
αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για
την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα
21 εβδομάδων»
Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. του έτους 201.., οι υπογράφοντες, την παρούσα
αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43, με
Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κο
Χρήστο Καραμάνο, δυνάμει της υπ’ αρ. 8840/13.1.2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β/17.1.2017) απόφασης της
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ.
αρ. οικ.14027/20-01-2017 (ΦΕΚ 97/τ. Β/23-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και την υπ. αρ. οικ.
53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τ. Β/13-03-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, και αφετέρου ο/η κ.
…………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την επωνυμία
«……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός),
Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον/την κ. …………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής
«προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ.
(εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……/2018 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την υπ΄αρ.
………… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε στον προμηθευτή
«…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Ανοικτού
Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των κινητών
χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών
της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε
αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων» Διακήρυξη 18/2018, στην τιμή της οικονομικής του
προσφοράς, ήτοι ……………… € πλέον Φ.Π.Α,
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την
σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η τοποθέτηση, απομάκρυνση και η γενικότερη διαχείριση των
κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας
Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Ειδικότερα, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την παρούσα σύμβαση είναι οι παρακάτω:
Αναθέτουσα Αρχή

Περιφέρεια Αττικής

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
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Κωδικός Αριθμός
Είδους κατά CPV

24955000-3
Χημικές τουαλέτες και παροχή υπηρεσίας με 896 εβδομαδιαίες τοποθετήσεις χημικών
τουαλετών, ήτοι 18.816 τοποθετήσεις στις είκοσι ένα (21) εβδομάδες στην Περιφέρεια
Αττικής (τομέας 1, 4.872 τοποθετήσεις), (τομέας 2, 5.166 τοποθετήσεις), (τομέας 3,
4.998 τοποθετήσεις), (τομέας 4, 3.780 τοποθετήσεις).

Ποσότητα &
Μονάδα

Πίνακας 1

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΟΜΕΑΣ 2

246

21
21

ΤΟΜΕΑΣ 3

238

21

ΤΟΜΕΑΣ 4

180

21

ΣΥΝΟΛΟ

896

ΤΟΜΕΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Επάρκεια

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

232

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΓΟΡΑΣ/
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

4.872
5.166
4.998
3.780
18.816

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ
Η 10%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΑΝΑ ΑΓΟΡΑ

51

50

5
5

ΤΟΜΕΑΣ 3

46

5

51

ΤΟΜΕΑΣ 4

36

5

40

ΤΟΜΕΑΣ 1

46

ΤΟΜΕΑΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

178

20

55

197

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΗΛΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΤΟΥΣ (Π.Χ. ΤΟΜΕΑΣ1 51 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΜΕΙΣ 102 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ)

1.- Γενικά
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.

2.- Τεχνικές προδιαγραφές χημικών τουαλετών
Ελάχιστες απαιτήσεις παροχής υπηρεσίας.
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
H καμπίνα θα περιλαμβάνει μία (1) τουαλέτα
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
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ΚΑΜΠΙΝΑ

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΛΥΜΑΤΩΝ

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

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.
Η καμπίνα θα μπορεί να πλένεται και να καθαρίζεται. Πρέπει να υπάρχει
μία δεξαμενή λυμάτων εντός της καμπίνας.
Άνοιγμα πόρτας εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες. 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 και να υπάρχει ένδειξη «κατειλημμένη».
Στο εξωτερικό της να φέρει την απαιτούμενη σήμανση:
− Γένος
− Απαγορευτικό Στάθμευσης
Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται σε ζεύγη στον προκαθορισμένο από
την Δ/νση Λαϊκών Αγορών χώρο, με αντικριστές τις πόρτες εισόδου.
Να συνδέεται µε δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον
20 Lt.
Πρέπει να είναι κλειστού τύπου, 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. Το σύστημα της δεξαμενής θα
πρέπει να είναι με καζανάκι ανακυκλοφορίας και κάλυμμα προστασίας
από οπτική επαφή με μηχανική χειροκίνητη ή ποδοκίνητη αντλία.
• Πρέπει να υπάρχει στήριγμα για παλτό εντός της καμπίνας
• Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός και εκτός του θαλάμου,
τοποθετημένες σε κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση.
• Βάση χαρτιών υγείας (2 τεμάχια χαρτιού υγείας)
• Συσκευή υγρού καθαρισμού χεριών
Τα υγειονομικά συμπυκνωμένα διαλύματα θα πρέπει 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.
Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση)
για τις τουαλέτες.
Να διασφαλίζεται η σταθερότητα της τουαλέτας.
Οι ολισθητήρες της καμπίνας πρέπει να είναι κατάλληλοι για μεταφορά
με περονοφόρο ή ανυψωτικό μηχάνημα.
Η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας νερού 20 λίτρων, με υγειονομικό
συμπυκνωμένο διάλυμα.
Καμπίνες που υπέστησαν ζημιά θα αντικαθίστανται ή θα
επιδιορθώνονται αμέσως.
Φορτηγά ΙΧ. αδειοδοτημένα για τη μεταφορά χημικών τουαλετών
φέροντα πλυστικό μηχάνημα για την συντήρηση των χημικών
τουαλετών.
Απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) ΦΙΧ για την εκτέλεση του 100% της
εργολαβίας κάθε τομέα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η διαχείριση των χημικών τουαλετών και η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πραγματοποιείται ως εξής:
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 Επάρκεια: Η ποσότητα των προσφερόμενων τουαλετών θα πρέπει να καλύπτει κατά 10% τον
μέγιστο αριθμό ανά ημέρα της εβδομάδος ανά αγορά των απαιτούμενων τουαλετών.
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
σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης ή σύμβασης ή 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.
Για τις προγραμματισμένες αλλαγές (δρόμων) των λαϊκών αγορών θα αποστέλλεται στον ανάδοχο
έγγραφο από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Λαϊκών 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 τις 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 ανά δύο αντικριστά σε άψογη κατάσταση
ήτοι απολυμασμένες, καθαρές, αρωματισμένες, εφοδιασμένες με 2 τεμάχια χαρτί υγείας, επαρκή ποσότητα
σαπουνιού και να είναι συνεπής στην παράδοσή τους.
• Συλλογή: Η απομάκρυνση των τουαλετών θα πραγματοποιείται καθημερινά μετά τις 17.00μ.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 αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων.
• Ζημίες που τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Η Περιφέρεια
Αττικής 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 Περιφέρειας Αττικής
τον απαιτούμενο από τη διακήρυξη αριθμό τουαλετών.
• Καθαρισμός/Συντήρηση: Η συντήρηση και ο καθαρισμός του τουαλετών πρέπει να γίνεται
καθημερινά µε ευθύνη του αναδόχου. Κατά την απόσυρση θα γίνεται άντληση των λυμμάτων 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 θα είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία.
• 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.
 Παραλαβή - έλεγχος – δειγματοληψία:
ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Προ της έναρξης παροχής υπηρεσιών, θα λάβει χώρα αρχική παραλαβή των χημικών τουαλετών, όπου θα
ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή η ποσότητα (επάρκεια), ο τύπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθώς
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και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτηγών αυτοκινήτων. Όλες οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να είναι
αριθμημένες.
Σε περίπτωση μη επάρκειας του αριθμού των τουαλετών ή μη κάλυψης των τεχνικών
προδιαγραφών των τουαλετών ή οχημάτων, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.
Σε ενδεχόμενη μη ύπαρξη χημικών τουαλετών στους χώρους των λαϊκών αγορών ή για οποιαδήποτε άλλο
πρόβλημα προκύπτει από τη μη σωστή λειτουργία τους, η Δ/νση Λαϊκών Αγορών θα ενημερώνει τον ανάδοχο
με Fax από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. κάθε μέρα. Αντίστοιχα ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει
αυθημερόν και μέχρι 10.00 π.μ. την Δ/νση Λαϊκών Αγορών για τον αριθμό των τοποθετήσεων ανά λαϊκή
αγορά και τομέα. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί και την οριζόμενη διαδικασία ημερήσιας παραλαβής –
τοποθέτησης του αριθμού των τοποθετημένων χημικών τουαλετών. Με βάση την ως άνω διαδικασία
παραλαβής – τοποθέτησης θα συντάσσεται από την επιτροπή η κατά μήνα κατάσταση συνολικών
τοποθετήσεων.
Πρωτόκολλο 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 τυχόν
εκτάκτους επιτόπιους ελέγχους από τη Δ/νση Λαϊκών Αγορών. Για την παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 219 και
210 του Ν. 4421/2016.
Η Δ/νση Λαϊκών Αγορών διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει δειγματοληπτικά κατά την κρίση της σε έκτακτο
ή τακτικό έλεγχο των τουαλετών, 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 μπορεί να παραβρίσκεται ο ορισμένος εκπρόσωπος του αναδόχου, συντάσσεται δε δελτίο
αξιολόγησης, το οποίο υπογράφεται από κοινού, ένα δε αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον εκπρόσωπο του
αναδόχου και ένα αντίγραφο στην αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών.
Για όσες χημικές τουαλέτες προκύπτει ότι παρουσιάζουν προβλήματα ως προς την καλή λειτουργία αυτών,
την καθαριότητα και την τοποθέτησή τους στα σημεία που έχουν υποδειχθεί από την υπηρεσία, δεν θα
καταβάλλεται αμοιβή.
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.

 Σχέδιο Υλοποίησης – Χρονοδιάγραμμα: -Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης 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.
-Θα παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα, που θα ακολουθεί ο ανάδοχος, για την επιτυχή ολοκλήρωση της
τοποθέτησης – απομάκρυνσης και παροχής υπηρεσίας των κινητών χημικών τουαλετών στους τομείς
ανάληψης της υποχρέωσης.
-Θα παρουσιάζει τα μέτρα που λαμβάνει ο προσφέρων για την διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας
τοποθέτησης – απομάκρυνσης και παροχής υπηρεσίας των κινητών χημικών τουαλετών ανά αγορά.
-Θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον ελέγχο από τα αρμόδια όργανα της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών.
Διαδικασία Πιστοποίησης
Για την διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και για την τήρηση
των προδιαγραφών διαχείρισης ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:
Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας τουλάχιστον ISO 9001:2008
Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης τουλάχιστον ISO 14001:2004
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ –
ΔΗΜΟ - ΑΓΟΡΑ
ΤΟΜΕΑΣ 1
ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΡΟΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΑ

1.Στ.Βυζαντίου
2. Ιακωβίδου
3. Χάνσεν

6
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1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΟΥΒΑ

1.ΑναξάρχουΒαθυκλέους
2. Ατρειδών
&Αμφικράτους

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΥΚΑ

1.Δεινοστράτους
2.Ευδόξου

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ

1.Λεάνδρου
2. Αντιφάνους & Κάδμου

2

1.Κ.Τ.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΟΥΔΙ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ)

Γ.Παπανδρέου

2

1.Κ.Τ.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1.Αγ.Λαύρας
2.Αγ.Ιωάννη Θεολόγου

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΨΕΛΗ

Ξενοκράτους

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

Λεκκάκη

2

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Λ.Κατσώνη

2

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΦΙΛΟΘΕΗ

Μπουαίων

2

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Τιμοθέου & Λαέρτου &
πεζόδρομος Λάσκου

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

Αίμου

2

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Κεραμεικού

2

1.Κ.Τ.

ΒΥΡΩΝΑ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΡΕΑΣ

1.Β.Αντωνιάδη 2.Ρόδων
3.Ακακίας

2

1.Κ.Τ.

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙ

1.Καραϊσκάκη
2.Ελ.Βενιζέλου

6

1.Κ.Τ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Κ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

1.Φαρμακίδου
2.Λεωνιδίου

4

1.Κ.Τ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

1.Βρυούλων
2.Χρ.Σμύρνης

4

1.Κ.Τ.

Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ

1.Φλέμινγκ
2.Σερρών

2

1.Κ.Τ.

Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

1.Επταλόφου
2.Σταματιάδη

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

1. Ιαλέμου
2. Χριστιανουπόλεως 3.
Ιαλέμου
4. Σιβόρων

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΚΥΖΗ

1. Κάλβου
2. Λομβάρδου

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Παπαστράτου

2

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ

1. Ψαρρών
2.Χίου

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΩΝΟΣ

1. Άργους
2. Επιδαύρου
3. Ναυπλίου

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛ.ΑΓΑΜΩΝ

Φυλής

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΤΕΤΑΡΤΗ

1. Πάτμου
2. Σερίφου
Πανδώρου

4

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ
ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΔΑΦΝΗ

1.Μ. Καραολή &
Λυσίππου
2.Ελ. Βενιζέλου

4

1.Κ.Τ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

1. Ηπείρου 2.Θεσσαλίας
3. Χίου

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ζ. Παπαντωνίου

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

1.Ζυμπρακάκη
2.Γιάνναρη

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝ/ΣΩΝ

1.Aχ.Κύρου
2.Παπαδά

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΠΟΛΙΑ

1.Δωδώνης 2.Χειμάρας

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΜΠΟΝΑ

Σάρωνος

2

Κ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
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1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΨΕΛΗ

1.Ύδρας
2.Τήνου & Σποράδων

4

1.Κ.Τ.

ΒΥΡΩΝΑ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΡΑΪΔΑ

1.Αδ. Κοραή (από
Μερκουριάδη έως
Εμπεδοκλέους)
(10/7-9/1)
2.Αδ. Κοραή (από
Εμπεδοκλέους έως
Ευμένους)

2

1.Κ.Τ.

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙ

1.Πλάτωνος
2. Κουντουριώτου

4

1.Κ.Τ.

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΥΜΗΤΤΟΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ

1.Προκοπίου Ικονίου
2.Ελευθερωτών
Γαλήνης

4

1.Κ.Τ.

ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4
5
5
5

ΑΔ
ΑΑ
ΑΑ
ΑΑ

ΑΓ. ΚΩΝ. ΗΛΙΟΥΠ.
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΒΕΪΚΟΥ

2
2
4
4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ

Κύπρου
Ξενοκράτους
Καλλισθένους
1.Ματρώζου
2.Ζαχαρίτσα
Θεοκλήτου
Παπανικολάου

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΙΛΙΣΙΑ (ΧΙΛΤΟΝ )
ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ

Διοχάρους
1.Πυθίας (16/6-31/8)
2.Καυκάσου(1/9-15/6)

2
4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

1. Πύρρου (Νοέμβριος –
Απρίλιος)
2.
Αρχιμήδους (Μάιος –
Οκτώβριος)

4

1.Κ.Τ.

ΒΥΡΩΝΑ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ

6

1.Κ.Τ.
1.Κ.Τ.

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

1.Π. Π. Γερμανού (10/19/7) 2.Μαγνησίας(10/79/1)
Ορίων & Αστέρων
1.Νέστορος
2. Ηφαίστου

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

1.Δ. Πλακεντίας
2. Ριανκούρ

6

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σαρκουδίνου

8

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Καλλιδρομίου

4

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1.Μιχ. Βόδα (1/7-31/12)
2. Αλκαμένους(1/1-30/6)

8

1.Κ.Τ.

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

Πασσώβ

4

ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ

1.Κ.Τ.

ΔΑΦΝΗ-ΖΩΟΔ.
ΠΗΓΗ

1.Όθωνος 2.Σάμου&
Πάρου 3.Πλ. Ζωοδ.
Πηγής

2

1.Κ.Τ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

1.Τσαμαδού &
Πατρ.Γρηγορίου
2.Σαράφη,Ηρακλέους &
Σπ.Μήλιου

8

1.Κ.Τ.

Ν.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

1.1.700 Θεσπιέων (11 με
4)
2.Εθ.
Αντσιτάσεως (5 με 10)

2

42

232

232

ΚΤ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

22

46

44

44

34

42

ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δ/ΑΘΗΝΩΝ
Α/ΑΘΗΝΩΝ
Α/ΑΘΗΝΩΝ
Α/ΑΘΗΝΩΝ

6
44

4

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ 1

2
2

34

232

ΕΠΑΡΚΕΙΑ +10% ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

51

ΤΟΜΕΑΣ 2
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΡΟΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΚΟΣ

1.Μιαούλη Ύδρας και Θεμιστοκλέους 2.Σπάρτης

2

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ

1.Αγ. Αναργυρων 2.Ηρώων Πολυτεχνείου Δαβάκη
3.Σεβδικίου & Βεργή

6

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

1Η ΜΑΗ (ΚΗΦΙΣΙΑ)

1η Μάη

2

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ

1.Βοσπόρου Περγάμου
Δημητρίου

2 Β.Τ.

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

1.Ευριπίδου 2.Φανερωμένης

2 Β.Τ.

ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΨΥΧΙΚΟ

1.Υψηλάντου
4.Σοφούλη

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΑΙ (Αγ.
Πέτρος)

Βαϊου Κρήτης

2

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ (ΚΟΚ.
ΜΥΛΟΣ)

Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης

4

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΜΟΣ

2 Β.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

2 Β.Τ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2 Β.Τ.
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2. Ανδρέου
3. 25ης Μαρτίου

2. Ξάνθου 3.Καλαβρύτων

4
6
4
24

18PROC004219021 2018-12-18
7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ)

Ηρώων Πολυτεχνείου

2

7 Α.Α.Α

ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑ

Προύσης

4

7 Α.Α.Α

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Κεφαλληνίας

2

7 Α.Α.Α

ΩΡΩΠΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΟΣ

1.Πλατεία Καλάμου 2.Παραλία Αγ. Αποστόλων

2

2 Β.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ (ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

1.Δερβενακίων(από Γαρδένιας μέχρι Χίου) 2.Δερβενακίων
(από Χρ. Σμύρνης έως Ηρακλείτου

4

2 Β.Τ.

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝ. ΜΑΡΟΥΣΙ

Σισμανογλείου

4

2 Β.Τ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ

Ερυμανθου

2

2 Β.Τ.

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Παλαιών Πατρών Γερμανός

2

2 Β.Τ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσολογγίου

4

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΑΙ (Μ.
ΣΧΟΙΝΑ)

Αμφιπόλεως

2

7 Α.Α.Α

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Παραδείσου

2

7 Α.Α.Α

ΚΡΩΠΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΚΟΡΩΠΙ

1. Νικολάου Κώνστα 2.Πλατεία Παπαγιάννη

4

7 Α.Α.Α

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Χώρος στάθμευσης παραλίας Αγ. Σπυρίδωνος

2

7 Α.Α.Α

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ

Όθωνος Χούντα

4

2 Β.Τ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

Π.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ελ.Βενιζέλου

2

2 Β.Τ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΩ ΨΑΛΙΔΙ
(Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Κοσμά Αιτωλού

2

2 Β.Τ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑ

Μπακογιάννη

4

2 Β.Τ.

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

2 Β.Τ.

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

2 Β.Τ.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

7 Α.Α.Α

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

7 Α.Α.Α

ΛΑΥΡΕΩΙΚΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

7 Α.Α.Α

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

7 Α.Α.Α

ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

2 Β.Τ.

16

16

14

ΠΕΥΚΗ

1.Π.Μελά 2.Υψηλάντου

6

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Λυκοβρύσεως

2

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σωκράτους

2

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ)
ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΧΩΡΙΟ)

Αγ.Τριάδος

6

Πατουλίδου

2

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗ

Φολεγάνδρου

2

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ

1.Ιθάκης (9Ο -2ο) 2.Λυκούργου (3ο-8ο)

2

ΓΕΡΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μιαούλη

4

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Κυπριανού

4

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ
(ΒΡΑΒΡΩΝΑ)

Μακεδονίας

2

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΠΟΛΗ
(ΠΕΡΙΣΣΟΣ)

Βουλγαροκτόνου

4

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΙΩΝΙΑ

Κ. Βάρναλη

4

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

1.Δωδεκανήσου 2.Λαυρίου

4

2 Β.Τ.

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΧΟΛΑΡΓΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΠΑΓΟΥ

Πεντέλης(1/7-30/9)

4

2 Β.Τ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΥΦΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1.Τυμφρηστού (1/6-30/11) 2.Παρνασσού(1/12-31/5)

4

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΑΓ.ΑΝΝΑΣ)

Σάμου

2

7 Α.Α.Α

ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΑ
Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΑ

1.Παπάγου

7 Α.Α.Α

ΛΑΥΡΕΩΙΚΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΛΑΥΡΙΟ

Πλ. Αγωνιστών Μακρονήσου

4

7 Α.Α.Α

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Δημητριάδη

6

7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

1.Ελ. Βενιζέλου(1/7-31/12)

7 Α.Α.Α

ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΑ

Μ.Αλεξάνδρου

2 Β.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1.Επτανήσου

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ
ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

18

22

20

2.Καραϊσκάκη

2.Μιλτιάδου(1/1-30/6)

4

4
2
22
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2. Μακεδονίας

4
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2 Β.Τ.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

Αναλήψεως

8

2 Β.Τ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κουντουριώτου

6

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ

Σεβαστείας

2

2 Β.Τ.

ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΨΥΧΙΚΟ

Δημοκρατίας

2

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΓΗΠΕΔΟ)

Πηγαδά

2

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ)

Αγ.Διονυσίου

6

7 Α.Α.Α

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗ

1.στο πάρκινγκ της πλαζ της Βάρκιζας (16/09 έως 14/06)
2.στο χώρο έξω από τα σχολεία της Βάρης στο πάρκινγκ επί
της οδού Μουτούση (15/06 έως 15/09)

2

7 Α.Α.Α

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου

4

7 Α.Α.Α

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
(ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ)

Γ.Μεθενίτη (Ιούνιο έως Ιανουάριο)Πρίφτη

4

7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ
(ΚΑΝΤΖΑ)

Αφανών Ηρώων

2

7 Α.Α.Α

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ

1.Νικ. Σιδέρη μετά τη διασταύρωση με την οδό Μαλτέζου
(από Οκτώβριο έως Μάρτιο)στον παράδρομο της οδού Ρ.
Φεραίου
2. από την οδό Χρήστου Ράπτη και δυτικά
(από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο)

2

2 Β.Τ.

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

1.Αθ. Διάκου 2.Γούναρη

6

2 Β.Τ.

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

1.Ακακιών

2 Β.Τ.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

1.Κλεισθένους 2.Πάρνηθος

4

2 Β.Τ.

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΣ

1.Βυζ. Αυτοκρατόρων 2.Σαλαμίνος

6

2 Β.Τ.

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

1.Γ. Παπανδρέου (1/7-31/10) 2.Περικλέους
28/2)
3.Αγ. Παρασκευής (4/3-30/6)

2 Β.Τ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ
Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

1.Σαρανταπόρου

7 Α.Α.Α

ΑΧΑΡΝΩΝ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΧΑΡΝΕΣ
(ΜΠΟΣΔΑ)

Μπόσδα και Βαρέλα

4

7 Α.Α.Α

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Θησέως

2

7 Α.Α.Α

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΟΣΙΑ

Ανώνυμος

7 Α.Α.Α

ΚΡΩΠΙΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΡΩΠΙ
(ΑΓ.ΑΜΑΡΙΝΑ)

Λουμπάρδας

2

7 Α.Α.Α

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
(ΦΟΥΡΕΣΙ)

Γρ.Αυξεντίου

2

7 Α.Α.Α

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ
(ΓΑΡΓΗΤΟΣ)

1.Λεωνίδα (1/1 -30/6)

7 Α.Α.Α

ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑ
(ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ)

Τσάκωνος

2

7 Α.Α.Α

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑ

Ι. Καραπιπέρη

2

7 Α.Α.Α

ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ

1.Αμφιτρίτης
σχολείου

7 Α.Α.Α

ΩΡΩΠΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΚΑΛΑ ΟΡΩΠΟΥ

Δημοτικός χώρος έμπροσθεν Γυμνασίου

22

3. Μ. Αλεξάνδρου

2.Κριεζή

3. Ροδοδάφνης

(1/11-

2. Λευκωσίας

22

4

2
4
26

2.Μυρτιας (1/7 - 31/12)

2.Γήπεδο

3.Νηρίδων κ πέριξ

2

4
4
24
246

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΒΤ+ΑΝΑΤ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

40

30

40

42

44

50

ΕΠΑΡΚΕΙΑ +10% ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

246

55

ΤΟΜΕΑΣ 3
ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΡΟΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3 Ν.Τ.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΛΙΔΩΡΙΚΙ

1.Λιδωρικίου
2. Πάρου

2
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3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΥΡΝΑΡΙ

Ανθέων

2

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΣΤ ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1.Ηρακλέους
2.Σωκράτους

4

5 Α.Π.

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑ

1.Κων/πόλεως
2.Π. Μελά

2

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΦΙΑΛΗ

Εμμ.Μπενάκη

8

5 Α.Π.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ.ΣΤΥΛ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1.Ιθάκης
2.Νοταρά
3. Ματσούκα

2

5 Α.Π.

ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ

1.Καισαρείας
2.Ηλιουπόλεως

4

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

Ν.ΦΑΛΗΡΟ

Ζαϊμη

2

6 Α.Ν.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Παλούκια)

Μεθώνης

2

3 Ν.Τ.

ΑΛΙΜΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΔ Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΣΟΥΛΙ

Λεωφ. Ιωνίας

4

3 Ν.Τ.

ΑΛΙΜΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΙΜΟΣ

1.Κανάρη
2.Χειμάρας
3.Λυσικράτους

2

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

1.Εύξεινου Πόντου
2.Κριμαίας
3.Προποντίδας

2

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ

Κων/νου Αθανάτου

4

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠαλαμιδίουΑκροκορίνθου

4

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

1.Κέκροπος
2.Λυσικράτους
3.Πλάτωνος

6

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ(ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

1.Λυκούργου 2.Σπάρτης
3.Λασκαρίδου

4

3 Ν.Τ.

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΟΣΧΑΤΟ

1.Σολωμού 2.Ρ.Φεραίου
3.Αργοστολίου

6

3 Ν.Τ.

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΥΡΟΣ

Ελ.Βενιζέλου

2

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΗΓΑΔΑ

Θεοτόκη (από Σαχτούρη
έως Κλεισόβης)

8

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΤΕΛΛΑ

1. Καρατζά
Τζώρτζ

2

6 Α.Ν.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Αμπελακια)

1.Νεωρίων
2.Νηρηιδων

2

3 Ν.Τ.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΡΑΧΑΜΙ

1.Αμαλίας 2.Θουκυδίδου

4

3 Ν.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΗ

1. Κολοκοτρώνη
2. Μιλητού
3. Πελοπονήσσου

2

3 Ν.Τ.

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Μ.Αλεξάνδρου (από
Ελ.Βενιζέλου έως όπου
φθάσει η αγορά.

4

3 Ν.Τ.

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Αρκαδιουπόλεως (από
Αγν.Μαρτύρων έως όπου
φθάσει η αγορά)

4

3 Ν.Τ.

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ελλησπόντου

2

3 Ν.Τ.

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ
(ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ)

Σωκράτους

2

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

6

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

1.Ρήγα Φεραίου
2.Αγων. Πολυτεχνείου
3.Πεζόδρομος πλατείας
Μ. Κοσκινά
1.Μ. Ασίας
2. Κουντουριώτου

5 Α.Π.

ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1.Φιλαδέλφειας κ
Κύπρου 2.Τραπεζούντος

6

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

1.Μυρτιδιώτισσας
2. Πινδάρου

2
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2.Λόυδ

4

28

46
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5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΛ.ΚΟΚΚΙΝΙΑ

1.Δομοκού
2. Κορυτσάς

4

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

Γρυμπόβου

2

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑ

1.Άλσους
2.Κύπρου
3.Ζέρβα και Λαζαράκη

8

3 Ν.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΣΤ ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

1.Τραπεζούντος
(1/2-31/5)
2.Αμαζόνων(1/6 -30/9)
3.Πόντου(1/10-31/1)

4

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΑΛΗΝΗ

Περαιβού

4

5 Α.Π.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

1.Δήλου
2.Ερεχθείου 3.Δελφών

6

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

1.Υψηλάντου
2.Βούλγαρη

4

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ

1.Καλλέργη
2.Μακεδονίας
3.Δράμας
4.Φ.Κορυτσά

4

5 Α.Π.

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑ

1.Φλέμινγκ
2. Θράκης
3ης Σεπτεμβρίου

4
3.

6 Α.Ν.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

1.Λεωφόρος Καραμανλή
από Περιβοίας έως Γ.
Παπανδρέου

4

3 Ν.Τ.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣ. ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ

Ασυρμάτου

4

3 Ν.Τ.

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΘΕΩΝ

Βοσπόρου

2

3 Ν.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΣΤ ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

1. Ιπποκράτους (1/630/9)
2.Αγ. Παρασκευής
(1/10-31/5)

2

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΣΦΑΓΕΙΑ

1.Λυκούργου
2.Μενελάου
3.Λασκαριδου

2

3 Ν.Τ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1.Ανδρομάχης
2. Ατθίδων 3.Αριστείδου
4.Μενελάου

6

3 Ν.Τ.

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

1.Ήβης
2.Νηρηϊδων

4

3 Ν.Τ.

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΦΙΘΕΑ

Κ. Παλαιολόγου

4

3 Ν.Τ.

Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΒ Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Χρονοπούλου

4

5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ. ΜΗΝΑΣ

13ης Οκτωβρίου

2

5 Α.Π.

ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

1.Δημητράτου(1/1-30/6)
2.Μανδηλαρά(1/731/12)

2

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ

1.Σπάρτης
2.Δογάνης

6

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΜΙΝΙΑ

1.Κατσούλη
2. Σάμου

4

6 Α.Ν.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΣΕΛΙΝΙΑ)

1.Μήλου
2.Πανθέας

4

3 Ν.Τ.

ΑΛΙΜΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΣΤ ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΠΗΡΩΝ-ΑΛΙΜΟΣ

Υψηλάντου

4

3 Ν.Τ.

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΑ Α/ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑ ΕΥΡΥΑΛΗ

1.Ροδόπης
2.Β.Τσιτσάνη
3.Μιαούλη 4.Υψηλάντου

2

3 Ν.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

1.Ευσταθιάδη & Μ.Ασίας
2.Αγ.Βαρβάρας
3.Εθν.Μακαρίου

6

3 Ν.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΕ Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΓΥΡ/ΛΗ Π.Π.

1.Κρήτης
2.Τραπεζούντος
3.Βύρωνος

2
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5 Α.Π.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

Ν. ΕΥΓΕΝΕΙΑ

1.Διγ. Ακρίτα 2.Βύρωνος

4

5 Α.Π.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

1.Κρήτης
2. Σερρών

2

5 Α.Π.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ

1.Κομνηνών
(1/631/7) 2.Παράσχου
(1/8-30/9) 3.Αβέρωφ
(1/10-31/12)
4.Μαλαγαρδή
(1/131/3) 5.Ολύμπου
(1/4-31/5)

6

5 Α.Π.

ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ

1.Περικλέους 2.Αισχύλου
3.Ευριπίδου

4

5 Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΧατζηΚυριακού

6

6 Α.Ν.

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)

Βασ. Γεωργίου (από
Αλαμάνας έως
Τελαμώνος)

2

38

238

238

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΜΕΑ 3
ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

28

46

42

38

46

38

ΕΠΑΡΚΕΙΑ +10% ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΜΕΡΑ

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

4 Δ.Τ.

ΤΟΜΕΑΣ 4
ΚΟΡΜΟΣ

51

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΡΟΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ

1.Αθ. Διάκου 2.Αιόλου

4

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΥΜΗ
(ΑΙΓΑΛΕΩ)

Καζαντζάκη και 20 μ. στην
Μητροπολιτου Η. Αντωνιου

4

ΑΙΓΑΛΕΩ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

1.Αριστερη πλευρα της οδού
Οικονόμου μεταξύ Χίου &
Γοργοποτάμου 2.Αριστερή
πλευρά της οδού
Πελοποννήσου μεταξύ των
οδών Αναγέννησης και
Κοζάνης

2

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΛΙΟΣΙΑ

1.Αιακού
2.
Βρησυϊδος 3.Πολυφήμου

6

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ(Ν.
ΛΙΟΣΙΑ)

Χίου

4

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ(ΛΙΟΣΙΑ)

1.Θεοδώρας
Αγ. Γεωργίου

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ

1.Πτολεμαϊδος 2.Πάρνηθος

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ
(ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)

1.Κιλκίς
3.Μπιζανίου

2

8 Α.Δ.Α

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Εθνικής Αντιστάσεως

6

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

1 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ(Αγ.
Δημητριος)

Φυλής & Ζήνωνα

2

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΕ
Ε/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΑΣΑ

Πάρνηθος

2

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/2 Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Γρ. Λαμπράκη

2

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

2 ΤΡΙΤΗ

ΠΑ Α/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ

1.Εθν.Αντιστάσεως
2.Ιερολοχιτών

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2 ΤΡΙΤΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

1.Ναούσης 2.Αγ.Ελευθερίου
3.Κολοκοτρώνη

4

8 Α.Δ.Α.

ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΙΑΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΝΔΡΑ (εργατικές)

Σαλαμίνος

2

8 Α.Δ.Α.

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΕΓΑΡΑ (Βόρειος)

1. Σιθνιδών 2.Ευπαλίνου

6

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

2 ΤΡΙΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΖΕΦΥΡΙ

Φιλικής Εταιρείας

2

2.

2.Μιαούλη

2

36

22
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4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

1. Kεφαλληνίας 2.Κλεισούρας

4

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
(Ν.ΛΙΟΣΙΑ)

1. Ανδρομάχης 2.Ευριδίκης

2

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ελ.Βενιζέλου

8

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

1.Πευκών

8 Α.Δ.Α

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Γεωργ.Καραϊσκάκη

6

8 Α.Δ.Α.

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΓΟΥΛΑ

Αρτέμιδος

2

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

3 ΤΕΤΑΡΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
(ΖΟΦΡΙΑ)

Ηρακλέους

2

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΓ Γ/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

1.Ματσούκα 2.Μεσολογγίου

2

4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΝΙΚ. ΛΙΟΣΙΩΝ

1.Πρεβέζης
Ηπείρου

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

1.Αξαρίου(1/10-31/1)
2.Αγ. Σώστη(1/6-30/9)
3.Αγ. Κυρήκου(1/2-31/5)

4

4 Δ.Τ.

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

1.25ης Μαρτίου
Παρασκευής

4

8 Α.Δ.Α.

ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΙΑΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΝΔΡΑ

Συνοικία Παπακώστα

2.Υακίνθου

4

28

2.Β.

2.Αγ.

2

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

4 ΠΕΜΠΤΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Πίνδου

6

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ Β’

1. Κοραή για 3μηνες
2. Αθ. Διάκου για 4,5 μήνες
3.Αλατσατών για 4,5 μήνες

4

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ Α’

1. Κουντουριώτου (1-7 με
31-10)
2.Δημαρχείου (1-11 με 30-6)

4

4 Δ.Τ.

ΑΙΓΑΛΕΩ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΟΥΜΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ

1.Δελφών (1-12 με 31-5)
2.Κυπαρισσίας (1-6 με 30-11)

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΣΤ
ΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Πελοπίδα

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

1. Θεσσαλίας
2. Αγ
Λαύρας
3.Μ.
Μπότσαρη 4.Ελ.Βενιζέλου
5. Κύπρου
6. Κ.
Βάρναλη
7. Εθ.
Αντιστάσεως

6

4 Δ.Τ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

1.Βαλτετσίου
2.Χρ.Σμύρνης 3.Υψηλάντου
4. Κανάρη

2

4 Δ.Τ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΔ
Δ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

1.Αγ. Τριάδας
Αγησιλαόυ

2

8 Α.Δ.Α.

ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΙΑΣ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΝΔΡΑ

Δήμητρος & Περικλέους

2

8 Α.Δ.Α.

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

1.Νικ.Πλαστήρα (1 με 6)
2.Κωσταντινουπόλεως (7 με
12)

4

8 Α.Δ.Α.

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΜΕΓΑΡΑ (ΝΟΤΙΟΣ)

1.Τεπελενίου (1/11-30/5)
2.Ελευθερίας (1/6-30-10)

4

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Αίνου

2

4 Δ.Τ.

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ

Γούναρη

6

22

2.

36
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4 Δ.Τ.

ΙΛΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΧΕΛΗ

1.Μ. Αλεξάνδρου 2.Αβέρωφ

4

4 Δ.Τ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓ Γ/ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ

Σολωμού

6

4 Δ.Τ.

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΒ
Β/ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ

Αγ. Τριάδος

4

4 Δ.Τ.

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΪΔΑΡΙ

1.Χίου (1/6-31/8) 2. Ν.
Πλαστήρα (Σεπτ. και για
4,5μήνες
3.Δαβάκη
(Ιαν και για 4,5 μήνες)

4

4 Δ.Τ.

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΒ Β/ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΥΝΕΛΙΑ

1.Ελπίδος
2. Δόξης
Μακεδονιας

2
3.

8 Α.Δ.Α

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Γενοκτονίας Ποντίων Θέση
Γκορυτσά

6

8 Α.Δ.Α.

ΦΥΛΗΣ

6 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΥΠ Ζ/1 Δ.
ΑΤΤΙΚΗ

ΖΕΦΥΡΙ

Μπουμπουλίνας

2
36
180

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΔΤ+ΔΑΤΤ

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑ

36

22

28

22

36

36

ΕΠΑΡΚΕΙΑ +10% ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

180

40

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΙΜΗΜΑ
1. Η αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ …… προ ΦΠΑ (ευρώ …….
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
CPV:24955000-3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ
ΦΠΑ

1

ΤΟΜΕΑΣ 1

……..€

…………€

………… €

2

ΤΟΜΕΑΣ 2

……..€

……..€

……..€

3

ΤΟΜΕΑΣ 3

……..€

……..€

……..€

4

ΤΟΜΕΑΣ 4

……..€

……….. €

………… €

………….€

………….€

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων το οποίο ξεκινά μετά τη σύνταξη
πρωτοκόλλου αρχικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έως την ολοκλήρωση
του Διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 6/2018. Για τον τομέα 3 η σύμβαση ισχύει έως τη λήξη της
εκκρεμοδικίας και την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 6/2018.
Ειδικότερα :
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Ο παρόν διαγωνισμός (διακήρυξη 18/2018) θα καλύψει τις ανάγκες σε χημικές τουαλέτες για χρονικό
διάστημα 21 εβδομάδων, το οποίο θα εκκινήσει μετά τη λήξη των τρεχουσών συμβάσεων και με τους
κάτωθι ειδικούς όρους, οι οποίοι τέθηκαν στην ανωτέρω διακήρυξη για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, λόγω ύπαρξης
εκκρεμοδικίας η οποία αφορά:
α) την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της αίτησης ακύρωσης που άσκησε η
εταιρεία GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τον Τομέα 3 κατά της υπ’ αρ.
337/2018 Πράξης της ΑΕΠΠ (διακήρυξη 12/2017) και
β) την έκδοση νέας πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της αίτησης ανάκλησης που υποβλήθηκε από
την Περιφέρεια Αττικής κατά της υπ. αρ. 370/2018 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Δ/ξη 6/2018).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α) Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών πριν την υπογραφή των
συμβάσεων που θα προκύψουν από τον παρόντα διαγωνισμό, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα αυτού για τον Τομέα 3. Τούτο είναι εύλογο και σύννομο, γιατί
εφόσον υπάρχει μειοδότης από το διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης 12/2017, με τον οποίο η Περιφέρεια
Αττικής μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης για τον Τομέα 3, εκλείπει η ανάγκη ο Τομέας 3
να αποτελεί μέρος του παρόντος διαγωνισμού (διακήρυξη 18/2018).
Β) Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (λήξη εκκρεμοδικίας) μετά την
ολοκλήρωση του τρέχοντος διαγωνισμού και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, η σύμβαση για τον
Τομέα 3 που θα έχει προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, θα έχει διάρκεια μέχρι την υπογραφή τυχόν
νέας σύμβασης, βάσει όσων θα επιτάσσει η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και προκειμένου
η υπηρεσία να εφαρμόσει αυτήν άμεσα, ως έχει υποχρέωση εκ του νόμου.
Γ) Ο διαγωνισμός ματαιώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέας πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της
αίτησης ανάκλησης που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής κατά της υπ. αρ. 370/2018 Πράξης του
Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η οποία τυχόν θα ακυρώσει την ανωτέρω Πράξη και θα
επιτρέψει την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την υπ.αρ. 6/2018 Διακήρυξη. Η
ματαίωση στην περίπτωση αυτή είναι νόμιμη σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του
Ν.4412/16 και συγκεκριμένα επειδή θα έχει εκλείψει ο λόγος του υπόψη διαγωνισμού. Σε περίπτωση που
θα έχουν ήδη υπογραφεί οι συμβάσεις του παρόντος διαγωνισμού, αυτές θα έχουν διάρκεια μέχρι την
υπογραφή των συμβάσεων που τυχόν θα προκύψουν από την ανωτέρω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η τυχόν λήξη των συμβάσεων πριν την παρέλευση του
χρονικού διαστήματος των 21 εβδομάδων θα λάβει χώρα αζημίως για την Περιφέρεια Αττικής.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί
να παρατείνεται 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.
3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας διενεργείται από την καθ’
ύλην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νση Λαϊκών Αγορών) η οποία θα βεβαιώνει
την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
5. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, θα λάβει χώρα αρχική παραλαβή των χημικών τουαλετών όπου θα
ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η ποσότητα (επάρκεια), ο τύπος και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των τουαλετών καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτηγών. Όλες οι χημικές
τουαλέτες θα πρέπει να είναι αριθμημένες.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σε μηνιαία βάση
ανά τομέα, με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
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Η Δ/νση Λαϊκών Αγορών θα διενεργεί τακτικούς, έκτακτους, δειγματοληπτικούς ελέγχους με την ευθύνη της
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
Σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες κυρώσεις
των άρθρων 200επ. του Ν 4412/2016.
Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του
Τιμολογίου από τον ανάδοχο και της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να
παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα έπειτα από την
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από
το Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
4. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
5. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
6. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής:








0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Αρχής Εκδίκασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της ΑΕΠΠ
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του Ε.Φ.01072 του Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 & 2019
της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο ανάδοχος κατέθεσε το υπ’αρ. ………………………. ασφαλιστήριο συμβόλαιο της …………………………………….,
το οποίο παρέχει στην εταιρεία ……………………………………….. κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που
τυχόν θα προκύψει από ατυχήματα που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών. Το εν
λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει και την εργοδοτική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 και 932
του Α.Κ. για τις πέραν του ΙΚΑ ή άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ………………………
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, ισχύος………………., της ……………….. Τράπεζας.
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Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
1.Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση
της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
2.Εφόσον δεν παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.
3.Αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχόν
παρατάσεων, που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 74.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής 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.
Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της με αρ. 18/2018 Διακήρυξης
και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα.
Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και
υπογράφτηκε και από τους δύο.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για τον ανάδοχο
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