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αποστολής
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στην 
Εφημερίδα  της 
Ε.Ε.

Ημερομηνία 
δημοσίευσης 
στον Ημερήσιο
Tύπο

Ημερομηνία 
δημοσίευσης 
στο ΦΕΚ

ΝΑΙ

ΔΕΙΓΜΑ  ΦΟΡΕΑ        
  27-11-2012

τροπ. 
24-12-2012

  
 28-11-2012

τροπ.
28-12-2012

  30-11-2012

τροπ.
28-12-2012

OXI
ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΟΧΙ
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις που έγιναν.

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

1



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ 1 /2012
  

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 
1.1.  Του  Α.Ν  1470/38  (ΦΕΚ  428/Α/12-11-1938)   «Περί  Οργανισμού  του  Ταμείου 
Λαϊκών Αγορών». 
1.2. Του Π.Δ. 489/87 ( ΦΕΚ 226/Α/23-12-1987 ) « Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών 
Αγορών». 
1.3.  Του Ν.  3190/03 (  ΦΕΚ 249/Α/2003)  «Τροποποίηση του Ν.  2323/95 <Υπαίθριο 
Εμπόριο και άλλες διατάξεις> και άλλες διατάξεις» 
1.4. Του Ν. 2198/1994 ( Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 
1.5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου 
των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.6.  Του  Ν.  2286/95  (Φ.Ε.Κ.  19/  Α  /  95)  «  Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και 
Ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.  2323 /  95 (Φ.Ε.Κ. 145 
/Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» . 
1.7. Του Ν. 2741 /99 ( Φ.Ε.Κ. 199 /Α /99 ) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων , άλλες Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ. » όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005). 
1.8. Του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 /Α/ 07 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις  
διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ περί  συντονισμού των  διαδικασιών  σύναψης  των 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την 
οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
1.9.  Του Π.Δ.  166 /  2003 (  Φ.Ε.Κ.  138 /Α /  2003 )  «  Προσαρμογή της  Ελληνικής 
Νομοθεσίας  στην  Οδηγία   2000 /  35  της  29 – 6  –2000 για  την  καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 
1.10. Του  Π.Δ. 118/07  (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07)  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο Π.Δ. 60/2007.
1.11. Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173Α/2010 ) «Για τη Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη Δημοσίων συμβάσεων, με τον οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 
2007/66/ΕΚ»
1.12. Του Ν. 3871/10 φεκ 141/α/17-8-2010 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη
1.13. Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α/22-11-10) «… περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες»
1.14.  Του  Π.Δ.  65/2011  (ΦΕΚ  147/27-6-2011)  «  …συγχώνευση  των  Υπουργείων 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης…» 
1.15.  Του  ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204Α/2011)   «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων…»
Τις αποφάσεις
1. Την με αριθμ. 30376/Δ106721/05.07.12 απόφαση του Πρωθυπουργού  «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων  στον  Υφυπουργό  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ Β΄2094/2012)
2. Την υπ΄ αριθμ. 36/28-9-2012 (θέμα 11ο) πράξη του Δ.Σ. «Έγκριση δαπάνης … για τη 
μίσθωση και παροχή υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες»
3. Την υπ΄ αριθμ. Α2-961/30-10-2012  «Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων για το οικ. 
έτος  2013,  στον  ΚΑΕ 0439  του  προϋπολογισμού  του  Οργανισμού  Λαϊκών  Αγορών 
Αττικής (Ο.Λ.Α.Α.).» (ΦΕΚ 3096/Β/23-11-2012)
4.  Την  υπ΄  αριθμ.  38/05-10-2012  (θέμα  1ο)  πράξη  του  Δ.Σ.  «Έγκριση  σχεδίου 
διακήρυξης  διεθνους διαγωνισμού για τη μίσθωση και  παροχή υπηρεσίας  με  κινητές 
χημικές τουαλέτες».
5. Την υπ΄ αριθμ. 44/20-11-2012 (θέμα 2οΕΗΔ) πράξη του Δ.Σ. « Τροποποίηση απόφασης 
36/28-9-2012 (θέμα 11ο) του Δ.Σ.  
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6. Την υπ΄ αριθμ. 4897/29-3-2012 απόφαση «Ορισμός Πενταμελούς Επιτροπής…. 
(άρθρο 26 του ν. 4024/2011).» ΑΔΑ Β4Β7469ΗΞΙ-8ΡΧ
7. Την υπ’αριθμ. πρ. 48/21-12-2012 (θέμα 3οΕΗΔ) πράξη του Δ..Σ. «Τροποποίηση 
απόφασης 36/28-09-2012 (θέμα 11ο) του Δ.Σ.
8.1 Την υπ’αριθμ πρωτ. 25859/27-12-2012. προς την εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ για 
δημοσίευση.
8.2 Την υπ’αριθμ. πρωτ 25860/27-12-2012. προς την εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ για δημοσίευση.
8.3 Την υπ’αριθμ. πρωτ. 25861/27-12-2012. προς την εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ για 
δημοσίευση.
8.4 Την υπ’αριθ. πρωτ Δ205660/24-12-2012. προς το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ για 
δημοσίευση.
                                                  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1- Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την μίσθωση 
και  παροχή  υπηρεσίας  με  κινητές  χημικές  τουαλέτες  για  την  κάλυψη  των  αναγκών 
υγιεινής στις Λαϊκές Αγορές αρμοδιότητας ΟΛΑΑΠ όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών, από την 
ημερομηνία  δημοσίευσης  περίληψης  της  διακήρυξης  αυτής στο  Τεύχος  Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην 
περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η  τελευταία δημοσίευση.

3- ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ   ΩΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

21-01-2013 
τροπ.

νέα ημερομηνία
18-02-2013 

    ΔΕΥΤΕΡΑ 11:30  

Κάνιγγος  20
Γραφείο 523Γ
5ος όροφος

.

Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς 
να αποσφραγιστούν. 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  Δημόσια,  όπως  περιγράφεται  στo 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’.

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου  να  υποβάλουν  την  προσφορά  .  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί  σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

5- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
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5.1-«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΛΑΪΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ»                                                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’
5.2-« ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
           ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’ 
5.4-«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»                                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’  
5.5-«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’
5.6-«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’

6- Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4, και 36 του Κ.Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-
07).

7- Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της 
εκπνοής  της  προθεσμίας  άσκησης  της  ένστασης  του  άρθρου  15  παρ.2  περ.  α  του  Π.Δ.  
118/07,  αυτές  παρέχονται  το  αργότερο  τρεις  (3)  ημέρες  προ  της  εκπνοής  της  ως  άνω 
προθεσμίας.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  ζητούνται  από  τους  ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί  
εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του 
άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της  
εν λόγω ένστασης. 

    Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται.

8- Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Οργανισμό 
στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                            
                                        
                                                                                                      Ν. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

CPV 90530000
ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 141 ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ και παροχή 

υπηρεσίας με 706 εβδομαδιαίες τοποθετήσεις χημικών 
τουαλετών, ήτοι 36.712 τοποθετήσεις στους δώδεκα (12) 
μήνες. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Α΄ΖΩΝΗ 178 52 9256
Β΄ΖΩΝΗ 178 52 9256
Γ΄ΖΩΝΗ 174 52 9048
Δ΄ΖΩΝΗ 176 52 9152
ΣΥΝΟΛΟ 706 52 36712

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
-ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΟΥΠ\ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

558.943,09 + ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 687.500,00 € Ετησίως 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ 
Α΄ΖΩΝΗ 140.923,33 ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 173.335,70
Β΄ΖΩΝΗ 140.923,33 ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 173.335,70
Γ΄ΖΩΝΗ 137.756,51 ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 169.440,50
Δ΄ΖΩΝΗ 139.339,92 ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 171.388,10
ΣΥΝΟΛΟ 558.943,09 ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 687.500,00
ΠΡΟΥΠ\ΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-
ΠΕΙΡΑΙΑ  KAE 0439

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ & ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΩΣ Η 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 
% 

3,172 % ΑΝΑΛΥΣΗ: 1.-Υπέρ ΜΤΠΥ 3% και επ’ αυτού 
2,40% χαρτ.+ΟΓΑ     2.- Υπέρ ΕΑΔΣΥ 0,10 

ΦΟΡΟΣ Κατά την πληρωμή του μισθώματος θα παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 Φόρος 
εισοδήματος 8% 

Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται και θα εξυπηρετούν στο σύνολο τους τις 183 Λαϊκές Αγορές 
σύμφωνα με τους πίνακες που παρατείθονται.
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Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/86 άρθρο 8 στην οποία να δηλώνει τον ακριβή αριθμό των τουαλετών που θα διαθέσει. 

Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών κατά αγορά

Πίνακας 1: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ για 
το σύνολο των Λαϊκών (όλες οι ζώνες) 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 100
ΤΡΙΤΗ 32 118 
ΤΕΤΑΡΤΗ 32 122 
ΠΕΜΠΤΗ 28 116 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 34 124 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 126 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 183 706 
Μέσος όρος αριθμού απαιτούμενων τουαλετών ανά 
ημέρα  117 

Άμεσα διαθέσιμες τουαλέτες (+ 10% του Μ.Ο) 129 
Μέγιστος αριθμός διαθέσιμων τουαλετών (+ 20% του 
Μ.Ο) 141 

Πίνακας 2: Τοποθετήσεις τουαλετών ανά λαϊκή

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΟΡΕΣ

ΤΟΥΑΛ
ΕΤΕΣ 
ΑΝΑ 

ΛΑΪΚΗ
ΔΕΥΤΕΡ

Α
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ 6
Α ΑΘΗΝΩΝ ΓΟΥΒΑ 4
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΥΡΝΑΡΙ 2
Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙ 2
Β ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΛΙΟΣΙΑ 6
Β ΑΘΗΝΩΝ Ζ. ΠΗΓΗ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΓΟΥΔΙ 2
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ 6
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΑΚΟΣ 2
Γ ΑΘΗΝΩΝ 1η ΜΑΗ 2
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑ 4
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 6
Δ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 4
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ 4
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 2

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ 2
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ 4
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 2
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Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΦΙΑΛΗ 8
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συνέχεια 
πίνακα 2

Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΣΤΥΛ ΚΟΡΥΔ 2
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΟΥΜΗ 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν ΦΑΛΗΡΟ 2

ΤΡΙΤΗ

Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΨΕΛΗ 6
Α ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ 6
Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 2
Α ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ 2
Β ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 6
Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ 2
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6
Γ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ 2
Γ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 2
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝ. ΜΑΡΟΥΣΙ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ 4
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 6
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΛΙ 4
Δ ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 4

ΤΡΙΤΗ

Ε ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΑΣΑ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙΜΟΣ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝ. ΨΑΛΙΔΙ 2

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΕΑΣ 2
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 4
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΗΓΑΔΑ 8
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ 6
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 6
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΕΛΕΟΥΣΑ 4
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ 2
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 2

ΤΕΤΑΡΤ
Η

Α ΑΘΗΝΩΝ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4
Β) ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4

Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΡΑΧΑΜΙ 4
Α ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗ 4
Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 2
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 8
Β ΑΘΗΝΩΝ ΓΚΥΖΗ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2
Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΠΟΥΠΟΥΠΟΛΗ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 2
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑ 4

ΤΕΤΑΡΤ συνέχεια 
πίνακα 2
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Η

Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΥΚΗ 6
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 4
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ 6
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 4
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΗ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΨΑΛΙΔΙ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 4
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 6
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 6
Β ΠΕΙΡΑΙΑ Κ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 6

Β ΠΕΙΡΑΙΑ Γ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΣΠΡ ΧΩΜΑΤΑ

2
 4

Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ 2
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 2

ΠΕΜΠΤ
Η

Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 6
Α ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑ 8
Α ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΥΛΑ 4
Α ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΠ. ΠΕΡΙΣΣΟΥ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΩΝ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥΦΑ 4
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΥΜΗΤΤΟΣ 4
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΣΙΑ 6
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΣΕΠΟΛΙΑ 6
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΜΠΟΝΑ 2

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΨΕΛΗ 4
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 4
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 4
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 6
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 4
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΣΟΦΙΑ 4
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ 2

ΠΑΡΑΣ
ΚΕΥΗ

Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2
Α ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 4

συνέχεια 
πίνακα 2

Α ΑΘΗΝΩΝ ΒΕΙΚΟΥ 4
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Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 4
Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6
Β ΑΘΗΝΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΣΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ Π. ΨΥΧΙΚΟ 2
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΙΛΗΣΙΑ 8
Δ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ 6
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 6

ΠΑΡΑΣ
ΚΕΥΗ

Δ ΑΘΗΝΩΝ ΧΙΛΤΟΝ 2
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 2
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝ. ΚΥΨΕΛΗ 4
Ε ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ 2

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 4
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 4
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΗ 2
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ ΠΑΡ ΕΛΛ 2
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ 6
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ 2
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Α 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Β 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΟΥΜΗ 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΜΗΝΑΣ 2
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ 4
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΕΝΤΗΣ 2
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡ ΑΝΘ 2

ΣΑΒΒΑ
ΤΟ

Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 6
Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8
Α ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΥΡΥΑΛΗ 2
Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΣ 6
Β ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ 4
Β ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΕΛΗ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 6
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ 6
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2
Γ ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ 4
Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 4
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8
Δ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8
Δ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ 2
Δ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 2

Ε ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 4

συνέχεια 
πίνακα 2

Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 6
Ε ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΓΥΡ/ΛΗ Π.Π 2

ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ 4
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ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙΜΟΣ 4
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗ 2
Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ 6
Α ΠΕΙΡΑΙΑ Ν ΕΥΓΕΝΕΙΑ 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 6
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΙΔΑΡΙ 4
Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ 2
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 4
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παραπάνω Πίνακες, ανάλογα με τις 
ανάγκες των αγορών (νέα κλιμάκια, αλλαγές δρόμων κ.λπ.) χωρίς μεταβολή του συνολικού 
αριθμού κατά ημέρα.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ
(μέρος της ποσότητας)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ/ ΜΕΡΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

ΖΩΝΗ 1 178 52 9256 173.335,70
ΖΩΝΗ 2 178 52 9256 173.335,70
ΖΩΝΗ 3 174 52 9048 169.440,50
ΖΩΝΗ 4 176 52 9152 171.388,10
ΣΥΝΟΛΟ 706 52 36712 687.500,00

ΖΩΝΗ 1

Πίνακας 2: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 22
ΤΡΙΤΗ 8 28 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 36 
ΠΕΜΠΤΗ 8 36 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 26 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 30 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 43 178 
Μέγιστος αριθμός απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα  36 
Άμεσα διαθέσιμες τουαλέτες (+ 10% του Μ.Α.) 40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών ζώνης 1

  ΔΗΜΟΣ   
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ 1 /2012
  

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΛΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΜΟΣ WC

ΔΕΥΤΕΡΑ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 6

   ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ  
   ΧΑΝΣΕΝ  

ΔΕΥΤΕΡΑ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΓΟΥΒΑ
ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ- 
ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ 4

   
ΑΤΡΕΙΔΩΝ- 
ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ  

ΔΕΥΤΕΡΑ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑ ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ 4
   ΕΥΔΟΞΟΥ  
ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ 2

   
ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ - 
ΚΑΔΜΟΥ  

ΤΡΙΤΗ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΨΕΛΗ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 6
   ΣΙΚΙΝΟΥ  
   ΝΑΞΟΥ  
ΤΡΙΤΗ Α΄ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΛΕΚΑΚΗ 2
ΤΡΙΤΗ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΙΜΟΥ 2
ΤΡΙΤΗ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 2
ΤΡΙΤΗ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 2
ΤΡΙΤΗ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΠΟΥΑΙΩΝ 2
ΤΡΙΤΗ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΛΑΕΡΤΟΥ- ΤΙΜΟΘΕΟΥ 6
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 4
   ΙΑΛΕΜΟΥ  
   ΣΙΒΟΡΩΝ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ ΓΚΥΖΗ ΚΑΛΒΟΥ 4
   ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 2
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 6
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 4
   ΣΕΡΙΦΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΨΑΡΡΩΝ 4
   ΧΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 6
   ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  
   ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΠΑΝΔΩΡΟΥ 6
ΠΕΜΠΤΗ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΖΥΜΠΑΡΑΚΗ 6
   ΓΙΑΝΝΑΡΗ - ΙΩΝΙΑΣ  
ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ ΣΕΠΟΛΙΑ ΔΩΔΩΝΗΣ 6
   ΧΕΙΜΑΡΑΣ  
ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 4
ΠΕΜΠΤΗ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΣΑΡΩΝΟΣ 2
   ΑΡΙΟΒΑΡΖΑΝΟΥ  
ΠΕΜΠΤΗ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΨΕΛΗ ΤΗΝΟΥ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ 4
   ΥΔΡΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ 1 /2012
  

ΠΕΜΠΤΗ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝ/ΣΩΝ ΑΧ. ΚΥΡΟΥ 4
   ΠΑΠΑΔΑ - Α. ΧΑΝ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 2
   ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΒΕΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ 4
   ΜΑΤΖΩΡΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ ΠΥΘΙΑΣ 4
   ΚΑΥΚΑΣΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΚΡΗΣΙΛΑ 4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΣΙΑ-ΧΙΛΤΟΝ ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ 2
ΣΑΒΒΑΤΟ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 6
ΣΑΒΒΑΤΟ Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ 8
ΣΑΒΒΑΤΟ Β΄ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 4
ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ ΠΑΣΣΩΒ 4
   ΨΥΧΑΡΗ (σχολείο)  
ΣΑΒΒΑΤΟ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 8
   ΜΙΧ. ΒΟΔΑ  
 154

  
ΔΗΜΟΣ 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  12

ΤΡΙΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6
   ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  
ΠΕΜΠΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 4
   ΠΛΑΤΩΝΟΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΩΝ 2
     
 

  
ΔΗΜΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ  12

ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 4

   
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΓΟΥΔΙ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2
ΠΕΜΠΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΙΛΙΣΣΙΑ ΓΑΛΗΝΗΣ 6
     

ΖΩΝΗ 2

Πίνακας 3: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 36
ΤΡΙΤΗ 8 28 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 24 
ΠΕΜΠΤΗ 6 24 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 32 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ 1 /2012
  

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 34 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 48 178 
Μέγιστος αριθμός απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα                          36 
Άμεσα διαθέσιμες τουαλέτες (+ 10% του Μ.Α.) 40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών ζώνης 2

  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  10

ΔΕΥΤΕΡΑ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΑΚΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 2
   ΣΠΑΡΤΗΣ  

ΤΡΙΤΗ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ (ΑΠΌ 
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 
ΧΙΟΥ) 4

   

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ (ΑΠΌ 
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕΧΡΙ 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
   ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ  

  
ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  14

ΤΡΙΤΗ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6
ΠΕΜΠΤΗ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4
   ΤΥΜΦΡΥΣΤΟΥ  
   ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4
   ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
  ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  14
ΔΕΥΤΕΡΑ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΕΥΔΙΚΟΥ 6
   ΔΑΒΑΚΗ ΚΥΠΡΟΥ  
ΔΕΥΤΕΡΑ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ 1η ΜΑΗ. 1η ΜΑΗ 2
ΤΡΙΤΗ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 2
ΤΕΤΑΡΤΗ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 4
     

  
ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  14

ΤΡΙΤΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 4

ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6

   ΓΟΥΝΑΡΗ  
   ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

ΚΡΙΕΖΗ (ΑΠΌ ΧΡ. 
ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ) 4

   ΑΚΑΚΙΩΝ  
     

  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ- 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ  8
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ 1 /2012
  

ΤΕΤΑΡΤΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΥΚΗ Π. ΜΕΛΑ 6
   ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 2
     

  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-
ΧΟΛΑΡΓΟΥ  10

ΠΕΜΠΤΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 4
   ΠΙΝΔΟΥ  
   ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΔΕΥΤΕΡΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6
   ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ  
   25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  
     

  

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
ΨΥΧΙΚΟΥ  6

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ Π. ΨΥΧΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
ΔΕΥΤΕΡΑ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΞΑΝΘΟΥ 4
   ΣΟΦΟΥΛΗ  
   ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ  
   ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  
     

  
ΔΗΜΟΣ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 8
   ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  
     

  
ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ  2

ΣΑΒΒΑΤΟ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2

   
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  

   ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  
  ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  22
ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΝ ΑΙΑΚΟΥ 6
   ΒΡΥΣΥΪΔΟΣ  
   ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΑΘΗΝΩΝ
ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ (Ν. 
ΛΙΟΣΙΑ) ΧΙΟΥ 4

ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 2
   ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ  
ΠΕΜΠΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΝΙΚ. ΛΙΟΣΙΩΝ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 4
   ΠΡΕΒΕΖΗΣ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΕΛΗ ΑΒΕΡΩΦ 4
   Μ. ΑΛΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ Ε' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 
(ΛΙΟΣΙΑ) ΘΕΟΔΩΡΑΣ 2

   ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

  

ΔΗΜΟΣ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  10
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ 1 /2012
  

ΤΡΙΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 6
   ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ  
ΤΡΙΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΜΑΔΥΤΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2
   ΣΕΡΡΩΝ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 700 ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2
     

  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ  24

ΠΕΜΠΤΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 4

ΠΕΜΠΤΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 4

ΣΑΒΒΑΤΟ Β΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 6

   
ΒΥΖ. 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ  

ΔΕΥΤΕΡΑ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 4
   ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
   ΠΕΡΓΑΜΟΥ  
ΠΕΜΠΤΗ Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4
   ΛΑΥΡΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 2
     

  

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  8

ΤΕΤΑΡΤΗ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4
ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΙΝΟΥ 2
ΤΡΙΤΗ Ε΄ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΑΣΑ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 2
     

  
ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6
   Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ  
   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
   Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ  
   ΚΥΠΡΟΥ  
   ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2

   ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ  
   ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 2

   ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ  

  
ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  12

ΤΡΙΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΟΥΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6
     
  ΔΗΜΟΣ  6

16
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2
ΣΑΒΒΑΤΟ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 4
   ΠΑΡΝΗΘΟΣ  
     

178

ΖΩΝΗ 3

Πίνακας 4: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 8
ΤΡΙΤΗ 12 44 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 26
ΠΕΜΠΤΗ 7 28
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 34
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 34
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 48 174 
Μέγιστος αριθμός απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα  44 
Άμεσα διαθέσιμες τουαλέτες (+ 10% του Μ.Α.) 49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών κατά Δήμο

  
ΔΗΜΟΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ  22

ΔΕΥΤΕΡΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΠΥΡΝΑΡΙ ΑΝΘΕΩΝ 2
ΤΡΙΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 2
   ΚΡΙΜΑΙΑΣ  
   ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ  
ΠΕΜΠΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΛΣΟΥΣ 8
   ΚΥΠΡΟΥ  

   
ΖΕΡΒΑ ΚΑΙ 
ΛΑΖΑΡΑΚΗ  

ΣΑΒΒΑΤΟ Α' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΥΡΥΑΛΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
ΛΙΟΥΓΚΑ 2

   ΡΟΔΟΠΗΣ  
     

ΤΡΙΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΘΑΝΑΤΟΥ 4

ΤΡΙΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 4
     

  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  12

ΔΕΥΤΕΡΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2
   ΠΑΡΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΡΑΧΑΜΙ ΑΜΑΛΙΑΣ 4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΥΡΜ. 
ΜΠΡΑΧΑΜ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 4

     
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 2

17
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ΔΗΜΟΣ 
ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  4

ΠΕΜΠΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 4
   ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  

  
ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΙΜΟΥ  10

ΤΡΙΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΛΙ ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 4
ΤΡΙΤΗ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 2
   ΚΑΝΑΡΗ  
   ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ  

ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΑΛΙΜΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4

     

  
ΔΗΜΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  18

ΤΡΙΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 4
   ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΠΌ 
ΤΗΝΟΥ) 4

   
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΠΌ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)  

   ΧΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2

ΣΑΒΒΑΤΟ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΣΑΜΑΔΟΥ- ΠΑΤΡ. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 8

   
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΣΑΡΑΦΗ  

   
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΠ. ΜΗΛΙΟΥ  

     

  
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  4

ΤΡΙΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΒΡΥΟΥΛΩΝ 4
     

  

ΔΗΜΟΣ 
ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ  10

ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗ
Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ 
ΛΥΣΙΠΠΟΥ 4

   ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ 
ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 
(ΔΑΦΝΗ)  ΠΛ. ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 2

   ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥ  
   ΟΘΩΝΟΣ  
ΠΕΜΠΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΥΜΗΤΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ 4
   ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ  
   ΣΙΝΩΠΗΣ  
     
  ΔΗΜΟΣ  10
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ΒΥΡΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑ

ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ (ΑΠΟ 
ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗ ΕΩΣ 
ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ) 2

   

ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ 
(ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 
ΕΩΣ ΕΥΜΕΝΟΥΣ)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6
   Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ  
ΤΡΙΤΗ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΕΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 2
   ΡΟΔΩΝ  

  
ΔΗΜΟΣ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗΣ  10

ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4
   ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4

ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 2

  
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  22

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 6
   ΑΤΙΔΩΝ  
   ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ  
   ΜΕΝΕΛΑΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ Π. ΣΦΑΓΕΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 2
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ  
ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 4
   ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ  
ΤΡΙΤΗ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ ΚΕΚΡΟΠΟΣ 6
   ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ  
   ΠΛΑΤΩΝΟΣ  
ΤΡΙΤΗ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 4
   ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ  
   ΣΠΑΡΤΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ   16

ΤΕΤΑΡΤΗ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2
   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ Ε' ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 
ΚΑΙ Μ. ΑΣΙΑΣ 6

   ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ  
   ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ Ε' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
Π. 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2

   ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ  
   ΒΥΡΩΝΟΣ  
ΠΕΜΠΤΗ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 4
   ΑΜΑΖΟΝΩΝ  
   ΠΟΝΤΟΥ  

19
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2

   ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  
     

  
ΔΗΜΟΣ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ  14

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΗΒΗΣ 4
   ΝΗΡΗΙΔΩΝ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 4
ΤΕΤΑΡΤΗ Γ΄ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 2
     

  

ΔΗΜΟΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-
ΤΑΥΡΟΥ  8

ΤΡΙΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 6
   ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  
   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
ΤΡΙΤΗ Γ΄ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2
     

  
ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  14

ΣΑΒΒΑΤΟ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓ. 
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 4

ΠΕΜΠΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4
   25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ ΔΑΒΑΚΗ 4
   ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ  
   ΧΙΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΕΛΠΙΔΟΣ 2
   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
   ΔΟΞΗΣ  
     

174

ΖΩΝΗ 4

Πίνακας 5: Κατανομή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΟΛΑΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 32
ΤΡΙΤΗ 4 18 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 36
ΠΕΜΠΤΗ 7 28
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 32
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 30
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 44 176
Μέγιστος αριθμός απαιτούμενων τουαλετών ανά ημέρα  36 
Άμεσα διαθέσιμες τουαλέτες (+ 10% του Μ.Α.) 40
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Κατάσταση με τον αριθμό των τουαλετών κατά Δήμο

  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  44
ΤΡΙΤΗ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΗΓΑΔΑ ΘΕΟΤΟΚΗ 8
ΠΕΜΠΤΗ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4
   ΒΟΥΛΓΑΡΗ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΔΑΓΑΝΗΣ 6
   ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ 2
   ΠΙΝΔΑΡΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Μ. 6
ΔΕΥΤΕΡΑ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΖΑΪΜΗ 2
ΤΡΙΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 2
   ΛΟΥΔ ΤΖΩΤΖ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΛ. ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 4
   ΚΑΡΥΤΣΑΣ  
ΤΕΤΑΡΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΥΜΠΟΒΟΥ 2
ΠΕΜΠΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ Φ. ΚΟΡΥΤΣΑΣ 4
   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
   ΚΑΛΛΕΡΓΗ  
   ΔΡΑΜΑΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ 4
   ΣΑΜΟΥ  
     

  

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ  24

ΔΕΥΤΕΡΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 4
   ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2
   ΗΦΑΙΣΤΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ ΑΒΕΡΩΦ 6
ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 6
ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 4
   ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  
   ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 2

   ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  
     

  
ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  6

ΔΕΥΤΕΡΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2
   Π. ΜΕΛΑ  
ΠΕΜΠΤΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 4
   Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
   ΦΛΕΜΙΝΓΚ  
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  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  22

ΤΡΙΤΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΑ-
ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 4

   ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ  

ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΥΜΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Β' ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 4
   ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ  
   ΚΟΡΑΗ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Α' ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 4
   ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΙΟΥΜΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΕΛΦΩΝ 4
   ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  
   ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  
ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2
   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
     

  

ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  28

ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 6

ΤΕΤΑΡΤΗ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 4

   ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ Ν. ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 4
   ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ  
ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΦΙΑΛΗ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8
ΠΕΜΠΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΕΡΑΙΒΟΥ 4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑΣ 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2
     

  
ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  10

ΣΑΒΒΑΤΟ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ  
   ΟΛΥΜΠΟΥ  
   ΠΑΡΑΣΧΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓ. ΣΤΥΛ. 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 2

   ΝΟΤΑΡΑ  
   ΜΑΤΣΟΥΚΑ  
ΠΕΜΠΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΔΗΛΟΥ 6
   ΔΕΛΦΩΝ  
   ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2
   ΣΕΡΡΩΝ  
     

  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ  6

ΔΕΥΤΕΡΑ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΟΛΗ 4
   ΑΙΟΛΟΥ  
ΠΕΜΠΤΗ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 2
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   ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ  

  
ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  36

ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8
ΤΕΤΑΡΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ ΠΕΥΚΩΝ 4
   ΥΑΚΙΝΘΟΥ  
   ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
ΠΕΜΠΤΗ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΑΞΑΡΙΟΥ 4
   ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ  
   ΑΓ. ΣΩΣΤΗ  
ΣΑΒΒΑΤΟ Γ' ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ΣΟΛΩΜΟΥ 6
ΔΕΥΤΕΡΑ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 4
   ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ  
   ΠΑΡΝΗΘΟΣ  
   ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ  
   ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΔΕΥΤΕΡΑ Ε΄ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2

   ΜΙΑΟΥΛΗ  
   ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ  
ΤΡΙΤΗ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΝΑΟΥΣΗΣ 4
   ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4
   ΠΕΛΟΠΙΔΑ  

176

Ο ανάδοχος για την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού 
επάρκεια  χημικών  τουαλετών  για  το  σύνολο  του  έργου  ή  για  κάθε  ζώνη  ή  ζώνες 
(αθροιστικά) σύμφωνα με το μέγιστο αριθμό διαθεσίμων τουαλετών των ανωτέρω πινάκων. 
Οι τουαλέτες θα τοποθετούνται και θα εξυπηρετούν όλες τις Λαϊκές Αγορές σύμφωνα με 
τους ανωτέρω πίνακες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.      ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική  γλώσσα  μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο 
σε δυο αντίγραφα.

1.2   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες , 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. 
-  Προσφορά που δεν ορίζει χρόνο ισχύος ή ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.3-  Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
1.3.1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
1.3.2- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
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1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης. 
1.3.4- Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 
1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα 

1.4-  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
1.4.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
        -  Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της  
           προσφοράς δικαιολογητικά,
        - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό  
          σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
          ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
        - Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, 
          τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως  
          φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1.4.2 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου.
1.4.3 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν     στον  κυρίως   φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται 
ιδιαίτερα  και  ακολουθούν   τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
1.4.4 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών 
φυλλαδίων  κ.λ.π.),  θα  φέρουν  συνεχή   αρίθμηση από  το πρώτο μέχρι  το τελευταίο.  Για 
ευχερέστερη   αναζήτηση   των    στοιχείων  αυτών,  η   προσφορά   να  συνοδεύεται  από 
ευρετήριο,  στο   οποίο   θα   αναγράφεται   το  περιεχόμενο του  κάθε   εγγράφου,  με  την  
αντίστοιχη αρίθμηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα  συμμόρφωσης : φύλλα  16-
19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).
1.4.5 Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε 
τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  ».  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  δύναται  να 
λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της 
πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  ιδίως  την  προστασία  του  απορρήτου  που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
1.5-  Η Επιτροπή Παραλαβής και  Αποσφράγισης  προβαίνει  στην έναρξη της  διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η 
αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  και 
Αποσφράγισης προσφορών.
1.6-  Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 
118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :  

1.6.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ( αρ 25 του ΠΔ 118/2007 Κ.Π.Δ.) 

1.6.2  Υπεύθυνη   δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του   ν.  1599/1986  (Α΄75),  όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού  ή της  διαδικασίας  ανάθεσης  στην  οποία συμμετέχουν  και   στην  οποία 
δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους οι προσφέροντες :
α) δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα  από  τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, ήτοι :
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
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iii) απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 
48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες  δραστηριότητες  (EE L 166   της    28.6.1991,   σελ.  77   Οδηγίας,  η  οποία  
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 
v) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του/των 
άρθρων ……..  Αγορανομικού Κώδικα,  σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  (εφαρμόζεται   μόνο  για  τα  είδη  τα  οποία  υπάγονται  σε  διατάξεις  του 
Αγορανομικού Κώδικα π.χ. τρόφιμα)
 (ο όρος αυτός τίθεται όταν η ΑΑ επιθυμεί να μην έχει καταδικαστεί ο προσφέρνων σε 
ποινικά  κολάσιμη  πράξη  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετική  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας)
vi) κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρνων είναι  νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη 
καταδίκης  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  παρ.  1.6.2.α  του 
παρόντος υποβάλλουν :
α) οι   Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.  
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου  οι νόμιμοι  εκπροσώποί  του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ.   1.6.2.α 
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 
- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση    προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση        της   
παρ.   1.6.2.α   του παρόντος,   αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην 
Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπο άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
γ. Δεν  τελούν  σε κάποια από τις  αναφερόμενες στην περ.  (2) του εδ. γ της παρ.  2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι  ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως  εκάστοτε   ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση  του  ν. 1892/1990 (A΄101), όπως  
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 
και,  επίσης,  ότι   δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής   ή  ειδικής 
εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση. 
-Τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δηλώνουν  ότι  δεν  τελούν  σε  αναγκαστική 
διαχείριση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  καθώς  και  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
ε. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που αφορούν  τις  εισφορές   κοινωνικής 
ασφάλισης   (  κύριας  και  επικουρικής  )  αναφέροντας  όλους  τους  φορείς  στους  οποίους 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
στ. Είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  (θα  αναφέρεται  το  συγκεκριμένο 
Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι),καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους (δηλ. το 
αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτό) κατά 
την ημέρα διενέργειας  του διαγωνισμού ή ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό επάγγελμα, 
κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),  
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-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
οικείου  Επιμελητηρίου  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές 
οργανώσεις,  ομοίως  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του 
διαγωνισμού. 
ζ. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται  κατ'  εφαρμογή  του  Π.Δ.60/2007 ή όταν  δεν  έχει  παράσχει  τις  πληροφορίες 
αυτές.
η. Δεν  τελούν  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  με  βάση  αμετάκλητη  απόφαση  του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.  118/07 κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού .
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι. Αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη   και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών των παρ.  2  & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.  118/07 ,  κατά περίπτωση, και  
σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  20  του  ιδίου   Προεδρικού 
.Διατάγματος. 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι   νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπροσωπό του.
1.6.3. Παραστατικό  εκπροσώπησης,  κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.  γ.  του Π.Δ.  118/07, 
εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους   διαγωνισμούς  με  αντιπρόσωπό/  εκπρόσωπό 
τους  τους .
1.6.4.  Απόδειξη  κατάθεσης  ή  αποστολής  δείγματος, εφόσον απαιτείται,  σύμφωνα  με 
το  άρθρο  11 παρ. 3  & 4  του  Π.Δ. 118/07 .
1.6.5.  Οι   προσφέροντες,  υποβάλουν  με  την  προσφορά   τους,  δήλωση  στην   οποία 
αναφέρεται  η  χώρα  καταγωγής  του  τελικού  προϊόντος  που  προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 
ΠΔ 118/07).
1.6.6. Tα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις  του (για   διαγωνιζόμενους   με  μορφή  Α.Ε.  και   Ε.Π.Ε.),   επικυρωμένο 
αντίγραφο  ή   απόσπασμα του καταστατικού  του διαγωνιζόμενου  και   των   εγγράφων 
τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  
προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , 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 προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 
την  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
1.6.7. Υπεύθυνη   δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του   ν.  1599/1986,  στην  οποία  θα 
αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών  προϋποθέσεων και 
τα όρια τους όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 3.1.8. της παρούσας διακήρυξης, καθώς και 
ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α 
του ΠΔ 118/07 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως 
άνω.
1.6.8. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο 
προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. του εδ. δ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 
118/07
1.6.9. Σε  περίπτωση που υποβάλλεται  προσφορά από προμηθευτή  που δεν  είναι  ο  ίδιος 
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.6.8 αφορούν 
τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκομίζονται από τον προσφέροντα. 

1.6.10. Λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής (Κριτήρια επιλογής υποψηφίων )

- Ο υποψήφιος θα πρέπει να δραστηριοποιείται στην ενοικίαση και διαχείριση φορητών 
χημικών τουαλετών. 

-  Θα  πρέπει  να  διαθέτει  τις  σχετικές  νομιμοποιήσεις  αναφορικά  με  εγκρίσεις  που 
απαιτούνται  από  την  ισχύουσα  ελληνική  και  κοινοτική  νομοθεσία  αναφορικά  με  την 
δραστηριότητα της ενοικίασης και διαχείρισης χημικών τουαλετών.
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- Προκειμένου να διαπιστωθεί η χρηματοοικονομική ικανότητα των συμμετασχόντων καθώς 
και  η  τεχνική  ικανότητα  τους,   θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  με  την  προσφορά  τους  τα 
κατωτέρω: 

α) περιγραφή της υλικοτεχνικής υποδομής  τους
Η ανωτέρω περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει :

- Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, 
εύρος δραστηριοτήτων)
- Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης
- Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό  

β) Aντίγραφο  ή  απόσπασμα  του  ισολογισμού  της  επιχείρησης,  των  τριών  τελευταίων 
οικονομικών  χρήσεων,  των  προηγούμενων  ετών  από  το  έτος  διενέργειας  του  παρόντος 
διαγωνισμού, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση τους είναι υποχρεωτική.
από  τον  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  κύκλος  εργασιών  της  επιχείρησης  κατά  τις  τρεις  
προηγούμενες  του  έτους  διαγωνισμού χρήσεις  είναι  μεγαλύτερος  της  προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του υπό ανάθεση έργου.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί  επιχειρηματική δραστηριότητα  σχετικά με το υπό  
ανάθεση  έργο,  κατά  χρονικό  διάστημα  που  δεν  επιτρέπει  την  έκδοση  κατά  νόμο  τριών 
ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία 
που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό,  και ο κύκλος  εργασιών της επιχείρησης για όσες 
διαχειριστικές  χρήσεις  δραστηριοποιείται,  θα  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του υπό ανάθεση έργου.

γ) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 
χρόνων με μέσο όρο αυτών μεγαλύτερο από την προϋπολογισθείσα δαπάνης του υπό 
ανάθεση  έργου,  με  μνεία,  για  κάθε  παράδοση,  του  παραλήπτη,  είτε  εμπίπτει  στον 
δημόσιο  είτε  στον  ιδιωτικό  τομέα,  της  ημερομηνίας  παράδοσης  και  του  ποσού.  Οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή,  με πιστοποιητικά τα 
οποία  έχουν  εκδοθεί  ή  θεωρηθεί  από  την  αρμόδια  αρχή  και  εάν  ο  αποδέκτης  είναι 
ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δε προβλέπεται η έκδοση 
παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, 
εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.  

δ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα συνοδευμένη από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων της.

ε) Κατάλογο των κυριότερων έργων (αντίστοιχων με το έργο του παρόντος διαγωνισμού) τα 
οποία εκτέλεσε ο υποψήφιος κατά τα τρία προηγούμενα έτη. Εάν ο αποδέκτης (πελάτης), 
είναι  δημόσιος  φορέας  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης  υποβάλλεται  πιστοποιητικό  που 
συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής. Εάν ο Πελάτης 
είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του 
υποψηφίου Αναδόχου.

στ)  Τα μέτρα που λαμβάνει ο  υποψήφιος ανάδοχος για να εξασφαλίζει την ποιότητα των 
υπηρεσιών του.

ζ)     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 ISO 9000
• Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000  

Σε  περίπτωση  ένωσης  /  κοινοπραξίας,  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  απαιτούνται  να 
παρέχονται αυτοτελώς για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση / κοινοπραξία. 
1.6.12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνουν την ακριβή 
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ημερομηνία κατασκευής των τουαλετών. 
- Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφερόμενες τουαλέτες να είναι κατασκευής εντός τελευταίων 
2 ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της προκήρυξης.   
- Κατά το στάδιο δε της ανάληψης εργασιών από τον ανάδοχο, θα συνταχθεί πρωτόκολλο  
παραλαβής  των  προσφερομένων  τουαλετών,  κατά  την  σύνταξη  του  οποίου  ο  ανάδοχος 
οφείλει επί ποινή εκπτώσεως να προσκομίσει επίσημα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ο 
ακριβής χρόνος κατασκευής των παραδομένων τουαλετών. 
1.6.13. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86 άρθρο 8  στην  οποία  θα  δηλώνουν  σε  πόσες 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δύνανται να ξεκινήσουν το έργο. 
Επί ποινή αποκλεισμού ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
1.6.14. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών μίσθωσης και παροχής υπηρεσίας με χημικές 
τουαλέτες. 
1.6.15. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  άρθρο  8  στην  οποία  θα  δηλώνουν  το 
προτεινόμενο μόνιμο προσωπικό υποστήριξης (οδηγοί – καθαριστές) και  τον αριθμό των 
διατιθέμενων βυτίων συντήρησης
1.6.16. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνουν την εγκυρότητα 
των  προσκομιζομένων  τεχνικών  φυλλαδίων  και  φωτογραφιών  του  προτεινόμενου 
εξοπλισμού τουαλετών 
1.6.17. Ακριβή φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας ιδιόκτητων οχημάτων διαχείρισης 
των τουαλετών 
1.6.18. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων των 
χημικών τουαλετών από νόμιμο αποδέκτη, εντός των διοικητικών ορίων πραγματοποιήσεως 
του έργου.

1.7.  ΤEΧΝΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα κάτωθι :
1.7.1 Η Τεχνική Προσφορά. 
1.7.2. Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω  δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Επίσης,  στην  προσφορά  τους  επισυνάπτουν  και  υπεύθυνη  δήλωσή  τους  προς  την 
αναθέτουσα αρχή,  ότι  η κατασκευή  του τελικού προϊόντος θα γίνει  από την επιχείρηση 
στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του 
τελικού  προϊόντος  καθώς  και  ότι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  επιχείρησης  αυτής  έχει 
αποδεχθεί  έναντί  τους  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας,  σε  περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχει  η  ανωτέρω  δήλωση  και  υπεύθυνη  δήλωση,  θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.7.3   Δικαιολογητικά  του  άρθρου  9  του  Π.Δ.  118/07 (εφόσον ζητούνται από την 
διακήρυξη).

Α)  Σε  περίπτωση  που  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  απαιτείται  η  προσκόμιση 
πιστοποιητικών,  τα  οποία  να  βεβαιώνουν  την τήρηση εκ  μέρους  του προμηθευτή  ή των 
υποκατασκευαστών  του,  προτύπων  διαχείρισης  (π.χ  ποιότητας,  υγιεινής  και  ασφάλειας, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λ.π.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή 
διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς 
τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή από φορέα διαπίστευσης 
μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση  (European  Cooperation  for 
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Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 
(M.L.A.) αυτής. 

Περιεχόμενα Φακέλου "Τεχνική Προσφορά"

Ο  φάκελος  «Τεχνική  Προσφορά»  πρέπει  να  περιλαμβάνει,  επί  ποινή  απόρριψης, 
τουλάχιστον  τις  παρακάτω  ενότητες,  τα  περιεχόμενα  των  οποίων  περιγράφονται  στη 
συνέχεια.  

- Τεχνική μελέτη και επιχειρησιακό σχέδιο για το έργο του αντικειμένου. 
- Ομάδα Έργου
- Συμπληρωμένους  όλους  τους  Πίνακες  συμμόρφωσης  των  τεχνικών 
προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ 

Επίσης ο υποψήφιος μπορεί να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά και κάθε άλλο 
συναφές στοιχείο που κρίνει απαραίτητο..

Τεχνική μελέτη και επιχειρησιακό σχέδιο

Στην ενότητα αυτή, ο υποψήφιος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο 
σκοπεύει  να  προσεγγίσει  το  έργο.  Η  πρόταση  του  υποψηφίου  πρέπει  να  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω σημεία:

- Κατανόηση των απαιτήσεων και του περιβάλλοντος του έργου
- Παρουσίαση  των  κατάλληλων  μεθοδολογιών  και  εργαλείων  που 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 
- Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας έργου 
- Περιγραφή  του  έργου  και  ανάλυση  σε  φάσεις,  πακέτα  εργασίας  και 
επιμέρους δραστηριότητες
- Κρίσιμα  σημεία  ελέγχου  του  έργου,  κρίσιμοι  παράγοντες  επιτυχίας, 
κίνδυνοι του έργου
- Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
- Τρόπο οργάνωσης της συνεργασίας με τα στελέχη και τη Διοίκηση του 
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής (Ο.Λ.Α.Α.)

Ιδιαίτερη  έμφαση  θα δοθεί  κατά  τη  διαδικασία  της  αξιολόγησης,  στη  σαφήνεια  και  την 
πληρότητα της πρότασης προσέγγισης του έργου.

Ομάδα έργου 

Ο υποψήφιος  θα περιγράψει  στην  προσφορά του αναλυτικά  τη  συνολική  ομάδα που θα 
ασχοληθεί με την εκτέλεση του έργου. Ειδικότερα στην ενότητα αυτή θα πρέπει να δοθούν :

- Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου (και του αναπληρωτή του), ο οποίος θα 
είναι  ο  επικεφαλής  της  Ομάδας  Έργου  και  θα  εκπροσωπεί  τον  ανάδοχο  έναντι  του 
(Ο.Λ.Α.Α.)
- Τα στοιχεία των μελών της Ομάδας Έργου (Οδηγών, καθαριστών κ.λ.π.).
- Τα στοιχεία των τυχόν ειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών-συμβούλων.
- Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου. 

Για  την  αξιολόγηση  της  εμπειρίας  των  μελών  της  ομάδας  έργου,   θα  ληφθούν  υπόψη 
διάφοροι  παράγοντες  όπως  ο  αριθμός  και  το  αντικείμενο  των  έργων  στα  οποία  έχουν 
συμμετάσχει, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης, η θέση και τα καθήκοντα κλπ. 

Επίσης, προκειμένου να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η ικανότητα και η καταλληλότητα 
της  συνολικής  ομάδας  έργου  του  διαγωνιζόμενου,  οι  προσφορές  θα  πρέπει  να 
περιλαμβάνουν τα εξής:
- Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας έργου
- Τις αρμοδιότητες κάθε μέλους της ομάδας έργου σε κάθε φάση του έργου.
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1.8.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται  επί  ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται 
κατωτέρω :

1.8.1 Τ Ι Μ Ε Σ 

1.8.1.1. Οι  τιμές  θα  πρέπει  να  δίδονται  σε  ΕΥΡΩ και  για  παράδοση του  εμπορεύματος 
ελεύθερου  μέχρι  και  εντός  των  αποθηκών  που  αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’  θα 
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
1.8.1.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.3. Η  αναγραφή της  τιμής  σε  ΕΥΡΩ,  μπορεί  να  γίνεται  με  δύο ή  και  περισσότερα 
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το 
γενικό  σύνολο  στρογγυλοποιείται  σε  δυο  δεκαδικά  ψηφία,  προς  τα  άνω  εάν  το  τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 
πέντε.
1.8.1.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.
Όλες οι οικονομικές προσφορές θα περιλαμβάνουν τιμή ανά ζώνη ξεχωριστά.
1.8.1.5. Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.
1.8.1.6. Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική 
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του 
προϊόντος  για  εμπορία  (τιμή  Dumping)  ή  ότι  το  προσφερόμενο  προϊόν  είναι  αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 
β- Οι  προσφέροντες  κατασκευαστές  ή εμπορικοί  εκπρόσωποι  προϊόντων χωρών που δεν 
έχουν  αποδεχθεί  τα  πρωτόκολλα  Πολυμερών  Συμφωνιών  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με 
την ΕΕ,  οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν  με την προσφορά τους,  ότι  το προσφερόμενο 
προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή 
της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης.
γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την 
Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο 
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
1.8.1.7  Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και  κάθε 
είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α .
ΙΙ. Ποσοστό  ΦΠΑ  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  (Σε  περίπτωση  που  αναφέρεται  
εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
ΙΙΙ. Για  την  διαμόρφωση  της  συγκριτικής  τιμής  θα  ληφθεί  υπόψη  ,  η  συνολική  ετήσια 
προσφερόμενη τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 
κάθε  είδους  δαπανών  των  προς  μίσθωση  προσφερομένων  χημικών  τουαλετών  και  της 
παροχής υπηρεσιών, για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α, και όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή.

Σημ.1  Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος 
χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
1.8.1.8 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός  αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα 
είδη η   τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά .
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1.8.1.9 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 
μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά 
για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.1.7. Η σύγκριση των προσφορών 
θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών.
1.8.1.10 Εάν  στο  διαγωνισμό  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  υπερβολικά  χαμηλές  θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον 
σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι  αναγκαίες 
διευκρινίσεις  σχετικά  με  τον  οικονομικό  χαρακτήρα  της  διαδικασίας  κατασκευής  ή  τις 
τεχνικές  λύσεις  που  έχουν  επιλεγεί  ή  τις  εξαιρετικά  ευνοϊκές  συνθήκες  που  διαθέτει  ο 
προσφέρων  για  την  προμήθεια  των  προς  μίσθωση  ειδών  ή  την  πρωτοτυπία  των 
προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς . 
1.8.1.11 Η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα να ζητήσει  από τους  συμμετέχοντες  στοιχεία 
απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1.8.1.12 Κάθε οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, με 
ανάλυση κόστους που θα αιτιολογεί την τιμή προσφοράς ως εξής: 
- Κόστος Προσωπικού
- Κόστος Εξοπλισμού 
- Κόστος αναλώσιμων 
- Γενικά έξοδα 
- Εργολαβικό κέρδος 

1.8.2  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
- Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου το οποίο θα 
είναι πληρωτέο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών. 

1.9 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων  (κατασκευαστικών  ή  εμπορικών)  που  κατά 
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της 
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

1.10 Επισημαίνεται ότι:
1.10.1 Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές και τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς.
1.10.2 Ο  χρόνος  παράδοσης  του  υλικού  που  αναφέρεται  στο  Παράρτημα  Α  της 
παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς. 
1.10.3  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 
χρόνου  κατάθεσης  των  προσφορών  τους  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.
1.10.5 Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται 
από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 
Υπηρεσίας,  μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι 
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται  στα  σημεία  για  τα  οποία  υποβλήθηκε  σχετικό  αίτημα από το  αρμόδιο 
όργανο.
1.10.6  Γίνονται δεκτές προσφορές για τη μίσθωση και παροχή υπηρεσίας με κινητές 
χημικές τουαλέτες για το σύνολο των χημικών τουαλετών που καλύπτουν τις ανάγκες 
των Λαϊκών Αγορών σε όλες τις προαναφερθείσες ζώνες ή για την μίσθωση αυτών που 
θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μίας τουλάχιστον ζώνης ή περισσοτέρων ζωνών. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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2.1 Η  Επιτροπή  Παραλαβής  και  Αποσφράγισης  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
-  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  & 
Αποσφράγισης των προσφορών.
-  Προσφορές  που  υποβάλλονται  στην  Επιτροπή  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες.
-  Οι  δικαιούμενοι  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 
2.2  Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
-  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος,  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της  
προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται  διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν 
αυτά. 
Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο τον φάκελο 
στον οποίο περιέχεται.
 - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά την διάτρησή 
τους  μονογράφονται,  τίθεται  σφραγίδα  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  και  στη  συνέχεια 
τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την 
Επιτροπή  και  παραδίδεται  με  τα  άλλα  δικαιολογητικά  και  την  τεχνική  προσφορά  στην 
Υπηρεσία,  προκειμένου να αποσφραγισθεί  την ημερομηνία και  την ώρα που θα  ορισθεί 
αρμοδίως.
-  Η  διάτρηση  θα  περιλαμβάνει  τον  αριθμό  της  Δ/ξης,  το  τελευταίο  στοιχείο  του  έτους 
έκδοσής της και την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών των  διαγωνισμών π.χ. 295 
9-17-11-99 
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών  που  υποβάλλουν  προσφορές,  καθώς  και  των  δικαιολογητικών  που  υπέβαλαν,  σε 
πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
2.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 
στις  προσφορές  ορίζεται  εντός (π.χ.  3)  ……. ()  εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών. 
2.4 Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την 
αξιολόγηση  των  λοιπών  στοιχείων  αυτών  και  για  όσες  προσφορές  κρίθηκαν  κατά  την 
αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  αποδεκτές,  με  υπουργική  απόφαση, 
αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους 
αποσταλεί.
-  Οι  δικαιούμενοι  να  παρευρίσκονται  στην  διαδικασία  αποσφράγισης  οικονομικών 
προσφορών λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
2.5 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  αποδεκτές,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

       3.1  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

  3.1.1. Μετά  την  αξιολόγηση των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο 20  του  Π.Δ.  118/07,  ο 
προσφέρων στον  οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.
3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  σε σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος παραδίδεται 
εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
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3.1.3.  Η Υπηρεσία εντός  δύο (2)  εργασίμων ημερών από της  παραλαβής του φακέλου, 
αποστέλλει  ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των 
δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) 
εργασίμων  ημερών).  Η ανακοίνωση  αποστέλλεται  και  στους  λοιπούς  προσφέροντες  των 
οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 
 3.1.4. Το  αρμόδιο  όργανο  Παραλαβής  και  Αποσφράγισης  προσφορών,  προβαίνει  στην 
αποσφράγιση  και  διάτρηση του φακέλου  των  δικαιολογητικών  του   προσφέροντος  στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως 
άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.
3.1.5. Όσοι  δικαιούνται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω να  παρευρίσκονται  στην  διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία.
3.1.6. Δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  κατά  τα  ως  άνω από τον  προσφέροντα  στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση:
3.1.6.1.  Οι  Έλληνες  πολίτες :
α) Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007,  ήτοι - 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της  
κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 
48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία 
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),
ii) κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,   της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.
iii) το/τα προβλεπόμενα από το άρθρο…….του Αγορανομικού Κώδικα αδίκημα, σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (εφαρμόζεται  μόνο για τα είδη τα 
οποία υπάγονται σε διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα π.χ. τρόφιμα).
 Σημ. : η περίπτωση    iii   τίθεται ως όρος στη δ/ξη εφόσον η ΑΑ επιθυμεί να μην έχει   
καταδικαστεί ο προσφέρων σε ποινικά κολάσιμη πράξη, σχετική με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει 
καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν  τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
β. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει  ότι  δεν τελούν σε πτώχευση  και,  επίσης,  ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης,  
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
δ. Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις  
υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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- Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα   δικαιολογητικά  των 
παραπάνω περιπτώσεων  β, γ, και δ  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  από  την  οποία  και  εκδίδεται   το  σχετικό 
πιστοποιητικό.

ε. Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το   οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η 
εγγραφή τους σ’ αυτό  και το ειδικό επάγγελμά τους(δηλ. το αντικείμενο δραστηριότητας της 
επιχείρησης , με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτό), κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν   να παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της 
επίδοσης της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, απαιτείται σχετική  βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή  του 
Δημοσίου  ή  του  οικείου  Ο.Τ.Α.
3.1.6.2.  Οι  αλλοδαποί : 
α. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή 
δικαστικής αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου, από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  3.1.6.1. 
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν  σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης,  
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής  τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω 
ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  καθώς  και  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.
ε. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας   εγκατάστασής  τους,  από το  οποίο  να 
προκύπτει  ότι  ήταν   εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του   οικείου  Επιμελητηρίου   ή   σε 
ισοδύναμες  επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της  ως  άνω  έγγραφης 
ειδοποίησης. 
3.1.6.3. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά :  
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.6.1.2 αντίστοιχα.
-  Το απόσπασμα ποινικού  μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή 
δικαστικής   αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  του  νομικού  προσώπου,  των  ως  άνω 
παραγράφων, αφορά τους    Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και  Ε.Π.Ε.,   
τον Πρόεδρος και τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε. και σε 
κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του.
β. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής   αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,  ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),  όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,  
επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή  υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά 
πρόσωπα)
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται,   όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια   Υπηρεσία  της 
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  στο  μητρώο   Ανωνύμων  Εταιρειών  της  οποίας  είναι 
εγγεγραμμένη   η  συμμετέχουσα  στο  διαγωνισμό  A.E.,  σύμφωνα  με  τις   διατάξεις  των 
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρμόδιο Εφετείο της 
έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
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-  Επί  ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και   προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και 
Ε.Ε.)  το  πιστοποιητικό   της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από  το  αρμόδιο  τμήμα  του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης.
3.1.6.4.  Οι  συνεταιρισμοί : 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή  άλλο  ισοδύναμο 
έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος  του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα   αδικήματα  της  περίπτωσης  α  της 
παραγράφου  3.1.6.1.   
β. Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  β,  γ,  και  δ της  παραγράφου  3.1.6.1,  εφόσον 
πρόκειται  για  ημεδαπούς   συνεταιρισμούς  και   των  περιπτώσεων   β,  γ,  και  δ  της 
παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της 
περίπτωσης  β της παραγράφου  3.1.6.3.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα.
3.1.6.5.  Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση.

3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω  έγγραφα  ή   πιστοποιητικά,  ή  που  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ.3.1.6. του παρόντος, δύναται  να αντικατασταθούν από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται  η ένορκη βεβαίωση από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα 
άνω υπεύθυνη   δήλωση  θα  δηλώνεται  ότι  στην  συγκεκριμένη  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και  ότι  δεν  συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι  ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις.
3.1.8.  Δικαιολογητικά  που  αποδεικνύουν  το  ελάχιστο  επίπεδο  οικονομικής  και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας των συμμετασχόντων και τα όρια τους:
i) Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 
ii) Ισολογισμούς  της  τελευταίας  τριετίας  (σε  περίπτωση  μη  τήρησης  ισολογισμών, 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα 
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της 
τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

3.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Στους ανοικτούς  διαγωνισμούς,  όταν ο προμηθευτής  ο οποίος προσφέρει  τη χαμηλότερη 
τιμή  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά  που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην 
διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις  
αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 
Σε  περίπτωση  που και  αυτός  δεν  προσκομίζει  ένα  ή   περισσότερα  από τα  έγγραφα και 
δικαιολογητικά  τα  οποία  απαιτούνται  κατά  τα   ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον 
προμηθευτή με  την  αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 
τους  προμηθευτές  δεν  προσκομίζει,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  των 
ανωτέρω  διατάξεων,  ένα  ή   περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς 
τούτο  προσφέρων  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  και  προσηκόντως  κατά  το  στάδιο  της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 
6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του 
άρθρου  8  του  ιδίου  Δ/τος,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η  εγγύηση  συμμετοχής  του 
μειοδότη.  Επίσης,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  μειοδότη, 
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εφόσον  από  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  προκύπτει  ότι  δεν  πληρούνται  τα  στη 
διακήρυξη  καθοριζόμενα  ελάχιστα  αναγκαία  όρια  των  οικονομικών  και  τεχνικών 
προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

3.3.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.3.1  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη  ποσότητα από  την  προκηρυχθείσα  ποσότητα  μέχρι  ποσοστού  30% , εφόσον  
πρόκειται   για   διαγωνισμό   προϋπολογισθείσας   αξίας   μέχρι   100.000  Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
3.3.2 Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας από την  
προκηρυχθείσα μέχρι  ποσοστού  15%  και  μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα 
μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό  προϋπολογισθείσας  αξίας  από 
100.001 Ευρώ  και  άνω  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
3.3.3. Για   κατακύρωση  μέρους   της   ποσότητας  κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.
3.3.4. Σε περίπτωση επαύξησης της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  μπορεί  να μετατίθεται  ο 
χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

4.1-Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

4.1.1  Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα  το  δικαίωμα  αυτό.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων  αν  δεν  είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημα μετάφραση.
4.1.2  Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους 
κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ή της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.
4.1.3  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει  να είναι  σύμφωνη με το συνημμένο 
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά 
την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.
4.1.4  Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών 
χωρίς Φ.Π.Α. 
-Επισημαίνεται  ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 
υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου 
χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
4.1.5  Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν 
ότι  σε  περίπτωση κατάπτωσής τους  το οφειλόμενο ποσό υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
4.1.6  Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’
4.1.7  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

4.2 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
(σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται .

4.3- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
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-Ενστάσεις  -  προσφυγές  υποβάλλονται  για  τους  λόγους  και  με  την  διαδικασία  που 
προβλέπεται  από το άρθρο 15 του Π.Δ.  118/07,  το άρθρο 3 του ν.  2522/97 «Δικαστική 
προστασία κατά το  στάδιο που προηγείται  της  σύναψης συμβάσεων Δημοσίων  Έργων , 
Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών» και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3886/2010.

4.4- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  ειδών  –  τουαλετών  και  η  έναρξη  των  εργασιών 
παροχής  υπηρεσίας  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  20  ημέρες  από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης. 
Προς τούτο ο προσφέρων θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/86, άρθρο 8 στην οποία θα δηλώνει τον ακριβή χρόνο έναρξης εργασιών. 

4.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

Η διάρκεια της μίσθωσης και παροχής των σχετικών υπηρεσιών ορίζεται για ένα 
(1) έτος με το δικαίωμα του ΟΛΑΑΠ για μονομερή παράταση για χρονικό διάστημα που δεν 
θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τα κατατιθέμενα prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Ε΄ των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus 
του κατασκευαστικού οίκου. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό μίσθωση 
τουαλετών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Υποχρεούται ως εκ τούτου να αποκαθιστά 
άμεσα ζημίες που τυχόν θα διαπιστώνονται στις τουαλέτες και να παραδίδει – τοποθετεί 
καθημερινά τις τουαλέτες σε άψογη κατάσταση – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-
πρός χρήση στις Λαϊκές Αγορές. 

3. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο προαναφερόμενος  εξοπλισμός  χημικών  τουαλετών  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Α΄  θα 
πρέπει  να  πληρεί  τις  παρούσες  ελάχιστες  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  που  αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Πίνακας 3: Τεχνικές προδιαγραφές κινητών χημικών τουαλετών και παροχής υπηρεσίας
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(Ελάχιστες 
εξωτερικές) 

Ατομική καμπίνα διαστάσεων τουλάχιστον 1,00Χ1,00 και ύψους 2,20 
μέτρα, με κατασκευή ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η 
αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ H καμπίνα θα περιλαμβάνει μία (1) τουαλέτα 
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ΥΛΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

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

ΧΡΩΜΑ 
Κατάλληλη βαφή για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο να δρα 
θερμομονωτικά πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας, ειδικά δε στην σκεπή να 
είναι ανοικτή η απόχρωση για να διαχέει τον φωτισμό στο εσωτερικό. 

ΚΑΜΠΙΝΑ 
Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου, η 
αντοχή σε κακώσεις και σε μεταβολές της θερμοκρασίας. Θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται ο επαρκής αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα. 

ΠΟΡΤΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

Άνοιγμα πόρτας εισόδου τουλάχιστον 90 μοίρες. Να είναι ανθεκτική και 
να διαθέτει μηχανισμό κλεισίματος. Να υπάρχει η δυνατότητα 
κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω. Στο 
εξωτερικό της να φέρει την απαιτούμενη σήμανση:
 − Γένος
 − Απαγορευτικό Στάθμευσης 

ΛΕΚΑΝΗ 

Κλειστού τύπου ώστε να αποφεύγεται η ορατή επαφή χρήστη με λύματα. 
Κατασκευασμένη από ανθεκτικό λείο υλικό µε σκέπασμα και άνετο 
κάθισμα. Ο καθαρισμός της λεκάνης γίνεται είτε µε ανακύκλωση των 
αποβλήτων με χρήση ειδικών χημικών και φίλτρου είτε με ενσωματωμένο 
μηχανικό σύστημα παροχής και περιδίνησης καθαρού νερού δηλαδή 
μηχανισμoύ πλύσης του χώρου της λεκάνης . 

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 
Να συνδέεται µε δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 30 
Lt.. Θα πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η άνετη πλύση των χεριών 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Χωρητικότητας τουλάχιστον 200 Lt που να διαθέτει τουλάχιστον εναν 
αεραγωγό ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία δυσάρεστων οσμών στο 
εσωτερικό. 

Συνέχεια πίνακα 3

ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Σ 

• Ουρητήριο 
• Βάση χαρτιών υγείας 
• Οδηγίες χρήσεως ευκρινείς εντός και εκτός του θαλάμου, τοποθετημένες σε 
κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση.

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

ΛΟΙΠΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το βάρος της τουαλέτας δεν θα πρέπει να είναι γενικά μεγάλο, ώστε να 
μπορεί να μεταφέρεται εύκολα. 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φορτηγά ΙΧ. αδειοδοτημένα για τη διαχείριση χημικών τουαλετών 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και προσφορές με επιπλέον πλεονεκτήματα. 

Απαράβατοι όροι και Προδιαγραφές διαχείρισης 

Η διαχείριση των χημικών τουαλετών και η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πραγματοποιείται 
ως εξής: 
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Επάρκεια: Ο ανάδοχος για την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να διαθέτει επί  
ποινή αποκλεισμού επάρκεια χημικών τουαλετών για το σύνολο του έργου ή για κάθε ζώνη 
ή ζώνες (αθροιστικά) σύμφωνα με το μέγιστο αριθμό διαθεσίμων τουαλετών.
Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελεί μόνος του το έργο με ίδια μέσα, προσωπικό, εξοπλισμό και 
απαγορεύεται  να  χρησιμοποιεί  υπεργολάβους.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  με  την  έκδοση  του 
μηνιαίου  τιμολογίου  παροχής  υπηρεσιών  να  υποβάλλει  στον  Ο.Λ.Α.Α.  τις  αναλυτικές 
μισθοδοτικές  καταστάσεις  από  τις  οποίες  θα  προκύπτουν  το  ωράριο  εργασίας  οι  
καταβαλλόμενες  αποδοχές  και  οι  αναλογούσες  ασφαλιστικές  εισφορές  καθώς επίσης  και 
υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που εκτελούν το έργο. 

•  Τοποθέτηση:  Η τοποθέτηση του απαιτούμενου αριθμού τουαλετών στα σημεία θα 
γίνεται σε σημεία που θα υποδεικνύει ο Ο.Λ.Α.Α., το αργότερο μέχρι τις  5.00 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 

•  Συλλογή:  Η απομάκρυνση των τουαλετών θα πραγματοποιείται μετά την λήξη της 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών.  Κατά την διαδικασία της συλλογής ο χώρος που είχαν 
τοποθετηθεί οι τουαλέτες θα καθαρίζεται με καθαρό νερό υπό πίεση περιμετρικά. 

•  Μεταφορά: Η μεταφορά των τουαλετών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα, τα οποία θα 
πληρούν  τις  προδιαγραφές  που  προβλέπονται  από  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  για  την 
μεταφορά . Η μεταφορά θα καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τυχόν βλάβη που 
θα προκληθεί στο περιβάλλον και σε τρίτους , σε περίπτωση ατυχήματος, αντίγραφα των 
οποίων οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Α.Α.Π., ενώ τα μεταφορικά 
μέσα θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για άμεση επέμβαση. 

• Ζημίες που τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε στη διάθεση του ΟΛΑΑΠ τον απαιτούμενο από τη 
διακήρυξη αριθμό τουαλετών. 

•  Καθαρισμός/Συντήρηση:  Η συντήρηση και ο καθαρισμός του τουαλετών πρέπει να 
γίνεται καθημερινά µε ευθύνη του αναδόχου. 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,  σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.   

•  Αντιμετώπιση εκτάκτων  καταστάσεων:  Θα πρέπει  να υπάρχει  πρόβλεψη για την 
παρουσία  προβλημάτων  κατά  τη  διάρκεια  χρήσης  των  τουαλετών  και  για  το  λόγο αυτό 
πρέπει να διεξάγονται περιοδικοί έλεγχοι και να υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση σε 
τυχόν δυσκολίες. 

•  Μεταφορικά  μέσα:  Θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  μεταφορικά  προδιαγραφών 
σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για την διαχείριση  χημικών κινητών τουαλετών. 

• Τρόπος λειτουργίας τουαλετών: Οι τουαλέτες θα πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα. Η 
συγκέντρωση  των  λυμάτων  θα  πρέπει  να  γίνεται  στην  δεξαμενή  όπου  για  τις  χημικές 
τουαλέτες  έχει  τοποθετηθεί  το  χημικό  υγρό,  εγκεκριμένο  από  το  Γενικό  Χημείο  του 
Κράτους, το οποίον είναι ειδικού ΡΗ, απόλυτα φιλικού προς το περιβάλλον, δεν θα περιέχει 
φορμαλδεΰδη  και  θα  ελέγχει  απόλυτα  την  ανάπτυξη  βακτηρίων  και  μικροβίων, 
προφυλάσσοντας τον χρήστη. Το χημικό υγρό δεν θα δημιουργεί αναθυμιάσεις στο χώρο, 
δεν θα μολύνει τα νερά και θα λειτουργεί κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες,. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  Σ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ  Σ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) 
                                                                     Ημερομηνία έκδοσης ………………
                                                                     ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ   ΤΚ 10181 

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………  ΕΥΡΩ   ………..
- Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι 
του  ποσού  των  ΕΥΡΩ.    ………………………(και  ολογράφως)
……………………………………..    υπέρ   της  εταιρείας 
……………………………………………………….  Δ\νση 
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………………………………………………………….   για  τη  συμμετοχή   της  εις  το 
διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  ………………………………………………για  την 
προμήθεια ……………………………………... Σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξή  
σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον 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 μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της  
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 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 απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από 
την ημερομηνία λήξης της.
 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  ένα  (1)  μήνα  του  χρόνου  ισχύος  της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο  των  εγγυήσεων  που  έχει  καθορισθεί  από  το  Υπουργείο  Οικονομικών  για  την 
Τράπεζά μας.-

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ε’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  Σ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ  Σ   ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) 
                                                                     Ημερομηνία έκδοσης ………………
                                                                     ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ   ΤΚ 10181 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ……… ΕΥΡΩ   ……….. 

-΄Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ.  ………………(και  ολογράφως)………………….
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………..  στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ  της  εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση…………………………………………… …για 
την  λήψη  προκαταβολής  ίσης  με  το         %  της  συμβατικής  αξίας  προ  ΦΠΑ 
εκ………….ΕΥΡΩ της  με  αριθ…………..σύμβασης,  που  υπέγραψε  μαζί  σας  η  εν  λόγω 
εταιρεία για τη μίσθωση ……………………………….της (αριθ. Διακ/ξης…..) προς κάλυψη 
αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ εφαρμογή των άρθρων 25, 32 και 34 του ΠΔΑ 
394/96. 
- 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 το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύησή μας  αφορά μόνο την  παραπάνω αιτία  και  ισχύει  μέχρι  την 
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά  
ισχύ. 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ε’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) 
                                                                     Ημερομηνία έκδοσης ………………
                                                                     ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ   ΤΚ 10181 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

- ΄Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι 
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του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο 
οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ   της  εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση…………………………………………………
……….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που 
υπέγραψε μαζί  σας για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/
….)  προς  κάλυψη  αναγκών  του  …………….και  το  οποίο  ποσόν  καλύπτει  το  10%  της 
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς  
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της  
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η  παρούσα  εγγύησή  μας  αφορά  μόνο  την  παραπάνω  αιτία  και  ισχύει  μέχρι  την 
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά 
ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο  των  εγγυήσεων  που  έχει  καθοριστεί  από  το  Υπουργείο  Οικονομικών  για  την 
Τράπεζά μας.
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