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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 42η̋/2018 έκτακτη̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 8-8-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 367/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 08 του μηνό̋ Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 32397/7-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευση̋ χρονικών ορίων και προθεσμιών.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋) 3) Σταυρούλα
Συράκου (τακτικό μέλο̋) 4) Δημήτριο̋ Θωμαΐδη̋ (ω̋ αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋
Κυριακή̋ Ντέρου) και 5) Σταυρούλα Βαρλά (ω̋ αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Άννα̋
Γκρόζου)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Kωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋)
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον τη̋ συνεδρίαση̋ και του θέματο̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 3ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. πρωτ. 31844/01/082018 έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν. 4412/2016, τη̋ παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 72
του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4555/2018 καλείστε να εγκρίνετε τη διενέργεια τη̋ προμήθεια̋, τι̋ τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋, του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ του συνοπτικού διαγωνισμού για τι̋ εργασίε̋
φυτοπροστασία̋ των δέντρων του Δήμου μα̋ για το έτο̋ 2018.
Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 46.462,80€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6142.0012 με τίτλο «εργασία για την φυτοπροστασία των δέντρων
του Δήμου μα̋ για το έτο̋ 2018» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτου̋ 2018.

1

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 9 του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
3. Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 4555/2018
4. Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 4412/2016
5. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
6. Τη διακήρυξη, τεχνική έκθεση, τιμολόγιο, ενδριεκτικό προυπολογισμό εργασία̋, συγγραφή
υποχρεώσεων
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διενέργεια τη̋ προμήθεια̋, τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋, του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋
του συνοπτικού διαγωνισμού για τι̋ εργασίε̋ φυτοπροστασία̋ των δέντρων του Δήμου μα̋ για το έτο̋
2018.
Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 46.462,80€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6142.0012 με τίτλο «εργασία για την φυτοπροστασία των δέντρων
του Δήμου μα̋ για το έτο̋ 2018» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτου̋ 2018.
και συντάσσει τη σχετική διακήρυξη ω̋ κάτωθι:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ η δημόσια
σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
προϋπολογισμού 46.462,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεση̋ τη̋
σύμβαση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τη̋ τιμή̋, σύμφωνα με τι̋
διατάξει̋ του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ εργασία̋ θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6142.0012 και τίτλο «εργασίε̋ για τη
φυτοπροστασία των δέντρων του Δήμου μα̋ για το έτο̋ 2018 » του σκέλου̋ των εξόδων του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτου̋ 2018.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρε̋ από την ημερομηνία
δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ σύμβαση̋ στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121(παρ.
1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη̋ πρόσβαση στα έγγραφα τη̋
σύμβαση̋ στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση υπηρεσία̋ θα χρηματοδοτηθεί από ίδιου̋ πόρου̋.
Η κατακύρωση τη̋ υπηρεσία̋ θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋.
Η εκτέλεση τη̋ υπηρεσία̋ θα γίνει με προσκόμιση σφραγισμένων προσφορών με συμπλήρωση του εντύπου
προσφορά̋ τη̋ υπηρεσία̋, ή έντυπο προσφορά̋ του προμηθευτή με την ίδια δομή με το έντυπο τη̋
υπηρεσία̋ και μετά από αξιολόγηση.
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Στοιχεία αναθέτουσα̋ αρχή̋
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 997880950 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελευθερίου Βενιζέλου 200 – 18756 Κερατσίνι
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213.2074699 – 213.2074702
ΦΑΞ: 210.4633375
Άρθρο 1
Ισχύουσε̋ διατάξει̋
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση τη̋ εν λόγω δημόσια̋ σύμβαση̋ διέπεται από τι̋ διατάξει̋:
·

Τη̋ παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπω̋ προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του

Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε

σε ισχύ με την περίπτωση 38 τη̋ παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
·

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπω̋ αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 του Ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

·

Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋
Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» .

·

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋» ιδίω̋ των άρθρων 7
και 13 έω̋ 15.

·

Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλε̋ διατάξει̋».

·

Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋»

·

Του Ν.4270/2014«Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋».

·

Του Ν.4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

·

Του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ]

·

Την με αριθμό 712/2018 Α.Α.Υ. απόφαση ανάληψη̋ υποχρέωση̋ του Δημάρχου (Διατάκτη̋
Αρθρο.203 του Ν.4555/2018) η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου.

·

Την υπ. αριθ. 1/2018 Μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Περιβάλλοντο̋ & Πρασίνου του Τμήματο̋
Συντήρηση̋ Πρασίνου του Δήμου

·

Την με αριθμό …….απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ , περί έγκριση̋ διενέργεια̋ τη̋ προμήθεια̋,
των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξη̋.
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Άρθρο 2
Χρόνο̋ και τόπο̋ διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ο̋
όροφο̋, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στι̋ 24/08/2018 ημέρα Παρασκευή και η παραλαβή των
προσφορών θα αρχίσει στι̋ 11.00 π.μ και θα λήξει στι̋ 11.30 π.μ.
Κατά το ανωτέρω διάστημα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τι̋ προσφορέ̋ του̋ αυτοπροσώπω̋ ή
μέσω νομίμω̋ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού, η οποία θα τι̋
αποσφραγίσει. Επίση̋, οι προσφορέ̋ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με
άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και ημερομηνία τη̋ διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού και ώρα 11.30 π.μ στη
Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.
Άρθρο 3
Τρόπο̋ λήψη̋ των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων
διακήρυξη̋
1. Οι οικονομικοί φορεί̋ που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν γνώση του πλήρου̋ τεύχου̋ τη̋ διακήρυξη̋ σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσει̋ για τον παρόντα διαγωνισμό στην
ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756,2ο̋ όροφο̋ Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών
τηλέφωνα: 213-2074699, 2132074701, 2132074702 Fax: 210-4633375, τι̋ εργάσιμε̋ ημέρε̋ και ώρε̋, μετά
τη δημοσίευση τη̋ διακήρυξη̋.
Άρθρο 4
Δικαιούμενοι συμμετοχή̋ στον διαγωνισμό.
Για την παρούσα προμήθεια γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό οι παρακάτω οικονομικοί φορεί̋:
α) Έλληνε̋ Πολίτε̋ ή αλλοδαποί
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσει̋ δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον
η λήψη ορισμένη̋ νομική̋ μορφή̋ είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.
Άρθρο 5
Στοιχεία του διαγωνισμού
Τα στοιχεία τη̋ σύμβαση̋ τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύο̋ του̋) είναι :
- Η διακήρυξη τη̋ δημοπρασία̋
- Τεχνική έκθεση
- Τεχνική περιγραφή
- Ο ενδεικτικό̋ προϋπολογισμό̋ τιμολόγιο
- Η συγγραφή υποχρεώσεων
- Έντυπο προσφορά̋
4

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

Άρθρο 6
Γλώσσα σύνταξη̋ των προσφορών
1. Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5η̋.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188).
2. Μέρο̋ των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε ξένη γλώσσα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγηση̋ των τεχνικών προσφορών.
Ω̋ επίσημε̋ μεταφράσει̋ χαρακτηρίζονται οι μεταφράσει̋ που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο
Εξωτερικών, καθώ̋ και αυτέ̋ που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προ̋ τούτο
πρόσωπα.
Άρθρο 7
Δικαιολογητικά συμμετοχή̋
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχή̋ στο συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά του̋,
επί ποινή αποκλεισμού και τα εξή̋ δικαιολογητικά:
1. Τ.Ε.Υ.Δ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 συμπληρωμένο
στι̋ ακόλουθε̋ ενότητε̋ του (όπω̋ διαμορφώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 1 ) :
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα ( τον προσφέροντα )
Α. Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β. Πληροφορίε̋ σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με την εργατική νομοθεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
73 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπω̋ προστέθηκε με την περ.1 τη̋ παρ. α του άρθρου 39
του Ν.4488/2017
ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια Επιλογή̋
Α. Καταλληλόλητα
Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ΜΕΡΟΣ VΙ : Τελικέ̋ Δηλώσει̋

Σημείωση: Τα παραπάνω (υποβολή ΤΕΥΔ) ισχύουν και στην περίπτωση τρίτων στι̋ δυνατότητε̋ των
1

Κατευθυντήρια Οδηγία 23 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ): Για κάθε μία διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, οι
αναθέτουσε̋ αρχέ̋/αναθέτοντε̋ φορεί̋ προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με του̋ όρου̋ που αναφέρονται στην
προκήρυξη.
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οποίων στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικό̋ φορέα̋, καθώ̋ και για του̋ υπεργολάβου̋ στι̋ δυνατότητε̋
των οποίων δεν στηρίζεται ο συμμετέχων οικονομικό̋ φορέα̋, εφόσον υπερβαίνει το ποσοστό του 30% τη̋
συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7
Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ:
ü

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73
του Ν.4412 / 2016, ήτοι :

·

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου Τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋.

·

Δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ δωροδοκία̋
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών τη̋ Ένωση̋ και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 22α̋
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα, καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα

·

Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 τη̋ Σύμβαση̋ για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.

·

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋ όπω̋
ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋ πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ ή ηθική αυτουργία̋ ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξη̋ εγκλήματο̋ όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 4 αυτή̋.

·

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, κατά το
Άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋
τρομοκρατία̋ η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

·

Παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ Οδηγία̋
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων τη̋ ,
καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013

ü

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋
υποχρεώσει̋ του̋, που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κυρία̋ και
επικουρική̋),
αναφέροντα̋ όλου̋ του̋ φορεί̋ στου̋ οποίου̋ καταβάλουν εισφορέ̋ κυρία̋ και επικουρική̋
ασφάλιση̋, καθώ̋ και ότι είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋.

ü

Δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋
συμμετοχή̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋
«υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3)
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διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που αφορούν
την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋. Οι
υπό αα' και ββ' κυρώσει̋ πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
ü

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο

Επιμελητήριο, ορίζοντα̋ ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των
δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενε̋), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό
επάγγελμά του̋, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο
Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση( δεν

αφορά

συνεταιρισμού̋).
ü

Δηλώνεται ότι έχει πτυχίο εργολήπτη πρασίνου. Επίση̋ ότι

διαθέτει

Γεωτεχνικό (Γεωπόνο ή

Δασολόγο) ή Τεχνολόγο Γεωπονία̋ ή Δασοπονία̋ ο οποίο̋ θα συντονίζει τι̋ εργασίε̋ σε πλήρη
συμμόρφωση με τι̋ υποδείξει̋ τη̋ υπηρεσία̋ σε θέματα τρόπου και χρόνου εφαρμογή̋.Επίση̋ το
άτομο το οποίο θα εκτελεί τον ψεκασμό θα διαθέτει πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογική̋ χρήση̋
γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1883/1-8-2013)
Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράση̋ με στόχο την εφαρμογή τη̋ Οδηγία̋ 2009/128/ΕΚ και την
προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντο̋.
ü

Δηλώνεται ότι διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό ήτοι βυτιοφόρο όχημα και ανυψωτικό
γερανό.

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπηση̋ νομικού προσώπου, ο υπογράφων το ΤΕΥΔ θα είναι ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋.

Διευκρινίζουμε ότι:
Α. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου σχετικά με τo ποινικό μητρώο αφορά ιδίω̋:
-

Φυσικά πρόσωπα ( για ατομικέ̋ επιχειρήσει̋)

-

Του̋ διαχειριστέ̋ των εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.)

-

Του̋ διαχειριστέ̋ των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

-

Του̋ διαχειριστέ̋ των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε),

-

Τον Διευθύνοντα σύμβουλο, καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

-

Στι̋ περιπτώσει̋ συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-

Στην περίπτωση ένωση̋ η υποχρέωση αφορά του̋ φορεί̋ που την αποτελούν κατά την έννοια των
παραπάνω.
Άρθρο 8ο
Εγγυήσει̋
1. Εγγύηση συμμετοχή̋

Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ περίπτωση̋ α΄ τη̋ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συμμετοχή̋ σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2.Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋
α)

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοι̋ εκατό (5%) επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋,
εκτό̋ Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
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β)

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει στην περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, όπω̋
αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ)

Η εγγυητική καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από του̋ δύο συμβαλλόμενου̋. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβή̋
αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή υπάρχει εκπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

δ)

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη τη̋ Ένωση̋ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη τη̋ Συμφωνία̋ περί
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋
διατάξει̋, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου

χρηματικού

ποσού.

Αν

συσταθεί

παρακαταθήκη

με

γραμμάτιο

παρακατάθεση̋

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια τη̋ εγγύηση̋ επιστρέφονται μετά τη λήξη του̋ στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
ε)

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοση̋,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό τη̋ εγγύηση̋,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,

ζ)

του̋ όρου̋ ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται του δικαιώματο̋ τη̋
διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋
χαρτοσήμου.

η) τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.
θ) την ημερομηνία λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋,
ι) την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά ή
μερικά εντό̋ πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου .
Όσον αφορά το χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, αυτό̋ θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο̋ από τον
συμβατικό χρόνο ολοκλήρωση̋ των εργασιών

σύμφωνα με τη σύμβαση ο Δήμο̋ υποχρεούται στην

παραλαβή, κατά δύο (2) μήνε̋.
Οι υπηρεσίε̋ του δήμου επικοινωνούν με του̋ φορεί̋ που έχουν εκδώσει τι̋ εγγυητικέ̋ επιστολέ̋
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά του̋.
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Άρθρο 9
Τρόπο̋ υποβολή̋ και σύνταξη̋ προσφορών
1. Οι προσφορέ̋ των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφω̋. Η υποβολή μόνο μία̋ προσφορά̋ δεν
αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ του διαγωνισμού και την ανάθεση τη̋ σύμβαση̋.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν εγγράφω̋ προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα
διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.
3. Στον κυρίω̋ σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώ̋ με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρη̋ τίτλο̋ του Δήμου.
γ) Ο πλήρη̋ τίτλο̋ και ο αριθμό̋ τη̋ διακήρυξη̋.
δ) Η ημερομηνία διενέργεια̋ του συνοπτικού διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμό̋
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία̋ (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωση̋ οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών
τη̋, καθώ̋ και τα στοιχεία του εκπροσώπου του̋.
4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω κυρίω̋ φακέλου ορίζονται ω̋ εξή̋:
α) Ένα̋ (1) χωριστό̋ σφραγισμένο̋ φάκελο̋ με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ »
β) Ένα̋ (1) χωριστό̋ σφραγισμένο̋ φάκελο̋ με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και
γ) Ένα̋ (1) χωριστό̋ σφραγισμένο̋ φάκελο̋ με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
5. Στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και συγκεκριμένα τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο7τη̋ παρούσα̋
διακήρυξη̋(δικαιολογητικά συμμετοχή̋).
6. Στον φάκελο « Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
αποτελεί λόγο απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋.
7. Στον

φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του

συμμετέχοντο̋ στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη
διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
8. Οι τιμέ̋ πρέπει να περιλαμβάνουν τι̋ ενδεχόμενε̋ υπέρ τρίτων κρατήσει̋ ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση,
όπω̋ προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτό̋ του Φ.Π.Α., ο οποίο̋ θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή
χωρί̋ Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
9. Προσφορέ̋ που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται
όλε̋ μαζί μετά τη λήξη τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορών.
10. Μετά την κατάθεση τη̋ προσφορά̋ δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη
τροποποίηση ή απόκρουση όρου τη̋ διακήρυξη̋ ή τη̋ προσφορά̋. Διευκρινίσει̋ δίνονται από τον
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από
αυτήν. Από τι̋ διευκρινίσει̋ που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνε̋ που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγηση̋ των προσφορών, η
9
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Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφω̋ του̋ προσφέροντε̋ να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τη̋
προσφορά̋ του̋ (δικαιολογητικά συμμετοχή̋, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τι̋ ασάφειε̋, επουσιώδει̋ πλημμέλειε̋ ή πρόδηλα τυπικά
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίω̋ δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασία̋ και σήμανση̋ του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχή̋, λεκτικέ̋ και φραστικέ̋ αποκλίσει̋ των εγγράφων τη̋ προσφορά̋ από την ορολογία
των εγγράφων τη̋ σύμβαση̋, που δεν επιφέρουν έννομε̋ συνέπειε̋ ω̋ προ̋ το περιεχόμενό του̋, ελλείψει̋
ω̋ προ̋ τα νομιμοποιητικά στοιχεία.
Άρθρο 10
Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών
1. Οι προσφορέ̋ των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του̋ διαγωνιζόμενου̋ για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον (6) μηνών από την επομένη τη̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ω̋
απαράδεκτη.
Άρθρο 11
Εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋
Δεν γίνονται δεκτέ̋ με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋, καθώ̋ και όσε̋ αναφέρονται σε μέρο̋
τη̋ προσαραχθείσα̋ ποσότητα̋ εκάστου είδου̋.
Άρθρο 12
Ενστάσει̋ προ τη̋ υπογραφή̋ τη̋ σύμβαση̋
1. Ενστάσει̋ υποβάλλονται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ κατά τη̋ διακήρυξη̋ του διαγωνισμού ή τη̋
νομιμότητα̋ διενέργειά̋ του, ω̋ εξή̋:
α) Κατά τη̋ διακήρυξη̋ του διαγωνισμού, στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, προβλέπεται ότι η ένσταση
κατά τη̋ διακήρυξη̋ υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατο̋
από τη δηµοσίευση τη̋ διακήρυξη̋ στο ΚΗΜΔΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή̋ των
προσφορών. Για τον υπολογισµό τη̋ προθεσµία̋ αυτή̋ συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίε̋ τη̋
δηµοσίευση̋ και τη̋ υποβολή̋ των προσφορών.
β) Κατά πράξη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ( ω̋
ισχύουν).
Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋
(προϋπολογισθείσα̋ αξία̋) τη̋ σύμβαση̋. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώ̋ αποδεκτή από την
Οικονομική Επιτροπή.
2. Ενστάσει̋ που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλου̋ από του̋ προαναφερόμενου̋ λόγου̋ πριν την
υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ δεν γίνονται δεκτέ̋.
3. Ενστάσει̋ που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ω̋ μη υποβληθείσε̋.
Άρθρο 13
Προσφερόμενη τιμή
Η προσφερόμενη τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπω̋ καθορίζεται στην διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσει̋ ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτό̋ από το Φ.
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Π. Α. για παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπω̋ προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.
Η τιμή θα είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια τη̋ σύμβαση̋.
Γι’ αυτό προσφορά με τιμέ̋ μη σταθερέ̋ απορρίπτεται.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμηση̋ ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη,
μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση τη̋ Επιτροπή̋ διαγωνισμού.
Προσφορέ̋ που παρουσιάζουν, κατά την κρίση τη̋ Επιτροπή̋ διαγωνισμού, ουσιώδει̋ αποκλίσει̋ από του̋
όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.
Άρθρο 14
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αποσφράγιση των φακέλων, δικαιολογητικών συμμετοχή̋, τεχνικών προσφορών και οικονομικών
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση τη̋ Επιτροπή̋ διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών την
ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμω̋ εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του̋, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτού̋.
3. Μονογράφονται οι φάκελοι με τι̋ ενδείξει̋ "Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋", "Τεχνική Προσφορά" και
"Οικονομική Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελο̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και ο φάκελο̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και
μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά , ανά φύλλο .
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή καταχωρεί όσου̋ υπέβαλαν προσφορέ̋, καθώ̋ και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ σύμφωνα με του̋ όρου̋ των
εγγράφων τη̋ σύμβαση̋ και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν
γίνονται αποδεκτέ̋ και την αποδοχή ή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο
ανάθεση̋. Το εν λόγω πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋.
Στη συνέχεια δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από τα μέλη
τη̋ Επιτροπή̋ και φυλάσσονται .
Μετά την ολοκλήρωση τη̋ αξιολόγηση̋ των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι
φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσε̋
προσφορέ̋ δεν κρίθηκαν αποδεκτέ̋, οι φάκελοι τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά τη̋ απόφαση̋ απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ ή εφόσον
έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ ενδίκων μέσων κατ’ αυτή̋ ή έχει υποβληθεί παραίτηση από
τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται με απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, η οποία κοινοποιείται στου̋ προσφέροντε̋.
5. Κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
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Άρθρο 15
Δικαιολογητικά κατακύρωση̋
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφω̋ τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντό̋ προθεσμία̋
δέκα (10) ημερών, σε περίπτωση αδυναμία̋ και κατόπιν αιτήματο̋ του αναδόχου και έγκριση τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋ παρατείνεται στο διάστημα που προβλέπει ο νόμο̋, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 7 τη̋ παρούσα̋, ω̋ αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋.
Αν στι̋ ειδικέ̋ διατάξει̋ που διέπουν την έκδοσή του̋, δεν προβλέπεται χρόνο̋ ισχύο̋ των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοση̋ εντό̋ ενενήντα
(90) ημερών που προηγούνται τη̋ ημερομηνία̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών τη̋
πρόσκληση̋.
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είναι τα ακόλουθα:
·

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο
αδίκημα από τα αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα

με

τρομοκρατικέ̋

δραστηριότητε̋,

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομε̋

δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋
ανθρώπων.
·

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλου̋ του̋ οργανισμού̋ κοινωνική̋
ασφάλιση̋ στου̋ οποίου̋ οφείλει να καταβάλλει εισφορέ̋ τόσο για τα μέλη του όσο για το
απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο τη̋
επιχείρηση̋.

·

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (ασφαλιστικέ̋ ενημερότητε̋) τόσο για

του̋ ίδιου̋ του̋ εργοδότε̋ όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτού̋ προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε αυτού̋ του̋ οργανισμού̋ κατά την ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών.
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώ̋ η διάρκεια ισχύο̋ του̋, έτσι
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ κατά και την ημερομηνία υποβολή̋ των
προσφορών και

κατά την ημερομηνία τη̋ υποβολή̋ μετά την σχετική πρόσκληση (υποβολή̋

δικαιολογητικών).
·

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι

ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ του̋ υποχρεώσει̋ (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να
είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών και κατά την ημερομηνία τη̋ υποβολή̋
μετά την σχετική πρόσκληση (υποβολή̋ δικαιολογητικών).
·

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού τη̋ Επιθεώρηση̋ Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρο̋
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋
προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω υπηρεσία δεν εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό, γίνεται δεκτή ένορκη
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βεβαίωση. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋
Προγραμματισμού και Συντονισμού τη̋ Επιθεώρηση̋ Εργασιακών Σχέσεων.
Πιστοποιητικό εγγραφή̋ σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα

·

εγκατάστασή̋ του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή
Επαγγελματικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του
στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητά̋ του, σχετικό με αυτό τη̋ παρούσα̋
σύμβαση̋.
· Πτυχίο εργολήπτη πρασίνου και υποβολή κατάσταση̋ προσωπικού από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι
διαθέτουν εξειδικευμένου̋ τεχνίτε̋, που να γνωρίζουν του̋ κανόνε̋ ψεκασμού καθώ̋ και τα μέτρα
προστασία̋ που πρέπει να παρθούν, ώστε ο ψεκασμό̋ να είναι απόλυτα ασφαλή̋ για όλου̋. Επίση̋ θα
αποδεικνύεται ότι διαθέτει Γεωτεχνικό (Γεωπόνο ή Δασολόγο) ή Τεχνολόγο Γεωπονία̋ ή Δασοπονία̋
ο οποίο̋ θα συντονίζει τι̋ εργασίε̋ σε πλήρη συμμόρφωση με τι̋ υποδείξει̋ τη̋ υπηρεσία̋ σε θέματα
τρόπου και χρόνου εφαρμογή̋. Επίση̋ το άτομο το οποίο θα εκτελεί τον ψεκασμό θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογική̋ χρήση̋ γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την ΚΥΑ
8197/90920/22-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1883/1-8-2013) Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράση̋ με στόχο την
εφαρμογή τη̋ Οδηγία̋ 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντο̋.
· Άδεια κυκλοφορία̋ βυτιοφόρου οχήματο̋ και ανυψωτικού γερανού
· Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντο̋, ώστε να προκύπτει τόσο ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋
όσο και τα μέλη του Δ.Σ. για εταιρείε̋ (π.χ. ΦΕΚ ίδρυση̋ και οι τροποποιήσει̋ του κωδικοποιημένο
ισχύον καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. κτλ. ανάλογα με τη μορφή τη̋ εταιρεία̋). Για τι̋
ατομικέ̋ επιχειρήσει̋, απαιτείται υποβολή του δελτίου αστυνομική̋ ταυτότητα̋ ή διαβατηρίου σε
περίπτωση αλλοδαπών και το έγγραφο έναρξη̋ δραστηριότητα̋/επιτηδευματία (ή/και μεταβολέ̋
αυτού) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σημείωση :
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ τρίτου σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, ο παρέχων την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα πρέπει να προσκομίσει κατά περίπτωση τα
ακόλουθα δικαιολογητικά :
α.

Πτυχίο εργολήπτη πρασίνου

β. Πτυχίο Γεωτεχνικού (Γεωπόνου ή Δασολόγου) ή Τεχνολόγου Γεωπονία̋ ή Δασοπονία̋
γ. Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογική̋ χρήση̋ γεωργικών φαρμάκων για το άτομο το οποίο θα εκτελεί
τον ψεκασμό
δ. Άδεια κυκλοφορία̋ βυτιοφόρου οχήματο̋ και ανυψωτικού γερανού

3. Σε περίπτωση εγκατάστασή̋ του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τη̋ χώρα̋ που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν :
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (ασφαλιστικέ̋ ενημερότητε̋), από τα οποία
να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε αυτού̋ του̋ οργανισμού̋ κατά την ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών. Από
τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώ̋ η διάρκεια ισχύο̋ του̋, έτσι ώστε να
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είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών
και κατά την ημερομηνία τη̋ υποβολή̋ μετά την σχετική πρόσκληση (υποβολή̋ δικαιολογητικών).
Οι ομόρρυθμε̋ εταιρείε̋ (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋
ασφάλιση̋ τόσο για όλα τα μέλη του̋ όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋ προσωπικό
Οι ετερόρρυθμε̋ εταιρείε̋ (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋
ασφάλιση̋ μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη του̋ και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋ προσωπικό.
Οι εταιρείε̋ περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ των διαχειριστών του̋ και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋ προσωπικό.
Οι ιδιωτικέ̋ κεφαλαιουχικέ̋ εταιρείε̋ (Ι.Κ.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ των διαχειριστών του̋ και για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋ προσωπικό.
Οι ανώνυμε̋ εταιρείε̋ (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνική̋ ασφάλιση̋
για όλο το απασχολούμενο σε αυτέ̋ προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων του̋ εκτό̋ αν έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίο̋ παραδίδεται εμπρόθεσμα στην
Επιτροπή διαγωνισμού.
5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υποβλήθηκαν
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντό̋ πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ σε αυτόν.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να

παρατείνει τον χρόνο εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώ̋ και κατ΄ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15)
επιπλέον ημέρε̋.
Εάν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή ή δεν προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋ ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μια̋ ή περισσότερων από τι̋ απαιτήσει̋ των κριτηρίων ποιοτική̋
επιλογή̋, ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋ και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή̋, χωρί̋ να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντο̋ που απορρίφθηκε. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφαση̋ είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ω̋ εκπτώτου είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ είτε κατακύρωση̋ τη̋
σύμβαση̋. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την
κατακυρωτική απόφαση.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτέ̋ προσφορέ̋ λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
8. Προσφορέ̋ που παρουσιάζουν, κατά την κρίση τη̋ Επιτροπή̋ αξιολόγηση̋, ουσιώδει̋ αποκλίσει̋ από
του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η απόφαση για
την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύο̋ των προσφορών και η
σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν το αποδεχθεί και ο μειοδότη̋.

14

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ
Άρθρο 16
Κρίση αποτελέσματο̋ διαγωνισμού
Η Επιτροπή Αξιολόγηση̋ του αποτελέσματο̋ του διαγωνισμού με γνωμοδότησή τη̋ προ̋ την Οικονομική
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση τη̋ υπηρεσία̋, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16.
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματο̋ και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωση̋ μεταξύ ισότιμων προσφορών.
Άρθρο 17
Ανακοίνωση κατακύρωση̋ και υπογραφή σύμβαση̋
1. Η απόφαση κατακύρωση̋ δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά τη̋, εφόσον ο Δήμο̋

δεν την

κοινοποιήσει σε όλου̋ του̋ προσφέροντε̋.
2. Ο Δήμο̋ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα
ημερών

που θα αποφασίσει ο Δήμο̋ και πάντω̋ εντό̋ των προθεσμιών που ορίζει ο νόμο̋, από την

κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋.
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτο̋
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται.
Άρθρο 18
Παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋
H διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται στο χρονικό διάστημα ενό̋ έτου̋ από την υπογραφή τη̋.
Η σύμβαση δύναται να θεωρείται πλήρω̋ εκτελεσθείσα εφόσον ο ανάδοχο̋ ολοκληρώσει το σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών, πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρου οριζόμενου χρονικού διαστήματο̋.
Υπάρχει η δυνατότητα παράταση̋ εφόσον αιτηθεί ο ανάδοχο̋ και συμφωνήσουν και τα δύο μέρη
Η παραλαβή τη̋ υπηρεσία̋ θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβή̋ Υπηρεσιών του Δήμου .
Οι κυρώσει̋ που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη εκτέλεση των υπηρεσιών είναι αυτέ̋ που ορίζονται στο
άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να εκτελέσει τι̋ υπηρεσίε̋ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη και
τι̋ υποδείξει̋ των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.
Άρθρο 19
Τρόπο̋ Πληρωμή̋

1. Εφόσον ο ανάδοχο̋ εκτελέσει ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τι̋ υποχρεώσει̋ του, εκδίδει
τιμολόγιο, για την υπηρεσία που έχει εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπή̋ παραλαβή̋ και έχει
εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβή̋.
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμή̋ ελέγχονται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχέ̋
15

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ
δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 20
Κανόνε̋ Δημοσιότητα̋ τη̋ Διακήρυξη̋ - Κρατήσει̋
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. Περίληψη
τη̋ παρούσα̋ θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθώ̋ και στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο.
Τον ανάδοχο τη̋ προμήθεια̋ βαρύνουν όλε̋ οι νόμιμε̋ κρατήσει̋ (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για του̋
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορέ̋ κλπ. και τα έξοδα δημοσίευση̋.
Σε περίπτωση άρνησή̋ του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικέ̋ διατάξει̋ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 21
Τεκμήριο για συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενο̋ και κάθε μέλο̋ του (σε
περίπτωση ένωση̋-κοινοπραξία̋) έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται πλήρω̋ του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋
διακήρυξη̋ και των τευχών που τη συνοδεύουν, σε συνδυασμό με την αναφερόμενη νομοθεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρο̋ Ι: Πληροφορίε̋ σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη διαδικασία
ανάθεση̋
Παροχή πληροφοριών δημοσίευση̋ σε εθνικό επίπεδο, με τι̋ οποίε̋ είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:
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Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνία̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- Κωδικό̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6146
- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικό̋: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200/ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ/18756
- Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋: ΑΝΘΗ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑ
- Τηλέφωνο: 213-2074702, 213-2074699
- Ηλ. ταχυδρομείο: ppapadaki@keratsini.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.keratsini-drapetsona.gr
Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋
- Τίτλο̋ ή σύντομη περιγραφή τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «Εργασίε̋
για την φυτοπροστασία των δένδρων του Δήμου μα̋ για το έτο̋ 2018»
CPV: 60441000-1
- Κωδικό̋ στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειε̋, ή υπηρεσίε̋ : Υπηρεσίε̋
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξη̋ σχετικών τμημάτων: Η σύμβαση δεν χωρίζεται σε τμήματα
- Αριθμό̋ αναφορά̋ που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
Αριθμό̋ διακήρυξη̋:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρο̋ II: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώριση̋:

Απάντηση:

Πλήρη̋ Επωνυμία:
Αριθμό̋ φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάσταση̋ του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίηση̋, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιο̋ ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικέ̋ πληροφορίε̋:

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία
επιχείρηση3;

Τρόπο̋ συμμετοχή̋:

Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει στη διαδικασία σύναψη̋
δημόσια̋ σύμβαση̋ από κοινού με άλλου̋ 4;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από του̋ άλλου̋ εμπλεκόμενου̋ οικονομικού̋
φορεί̋.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλή̋, υπεύθυνο̋ για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε του̋ άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋
σύμβαση̋:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία τη̋ συμμετέχουσα̋ ένωση̋
ή κοινοπραξία̋.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋
διαδικασία̋ ανάθεση̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννηση̋
εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την
εκπροσώπηση (τι̋ μορφέ̋ τη̋, την έκταση, τον σκοπό
…):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη στήριξη στι̋ ικανότητε̋ άλλων ΦΟΡΕΩΝ i

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο
οικονομικό̋
φορέα̋
στηρίζεται
στι̋
ικανότητε̋
άλλων
οικονομικών
φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογή̋ που καθορίζονται στο μέρο̋ IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνε̋ που καθορίζονται
στο μέρο̋ V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τι̋ ενότητε̋
Α και Β του παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ, για κάθε ένα από του̋ σχετικού̋
φορεί̋, δεόντω̋ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από του̋ νομίμου̋ εκπροσώπου̋ αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίση̋ το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋, είτε
ανήκουν απευθεία̋ στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίω̋ οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο τη̋
ποιότητα̋ και, όταν πρόκειται για δημόσιε̋ συμβάσει̋ έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικό̋ φορέα̋ για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.
Εφόσον είναι σχετικέ̋ για την ειδική ικανότητα ή ικανότητε̋ στι̋ οποίε̋ στηρίζεται ο οικονομικό̋ φορέα̋,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋.

Δ: Πληροφορίε̋ σχετικά με υπεργολάβου̋ στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικό̋ φορέα̋
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικέ̋ πληροφορίε̋ απαιτούνται ρητώ̋
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρο̋ τη̋ σύμβαση̋ σε τρίτου̋ υπό μορφή
υπεργολαβία̋;

[]Ναι []Όχι
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
Εάν
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
τη̋ σύμβαση̋ που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ ζητούν ρητώ̋ αυτέ̋ τι̋ πληροφορίε̋ (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιο̋ οικονομικό̋ φορέα̋
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτου̋ υπό μορφή υπεργολαβία̋ τμήμα τη̋ σύμβαση̋ που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε
να παράσχετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τι̋ ενότητε̋ Α και Β του παρόντο̋
μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρο̋ III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋ 5
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6·
- δωροδοκία7,8·
- απάτη9·
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋10·
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋
τρομοκρατία̋11·
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παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων12.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ει̋ βάρο̋
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13
το οποίο είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπηση̋,
λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από του̋
λόγου̋ που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθεία̋ περίοδο̋ αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή
στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):
[……][……][……][……]14
Εάν ναι, αναφέρετε15:
α)
Ημερομηνία
τη̋
καταδικαστική̋
απόφαση̋
προσδιορίζοντα̋ ποιο από τα σημεία 1 έω̋ 6 αφορά και
τον λόγο ή του̋ λόγου̋ τη̋ καταδίκη̋,
β) Προσδιορίστε ποιο̋ έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθεία̋ στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγο̋(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή
στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):
[……][……][……][……]16
Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, ο οικονομικό̋
φορέα̋ έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)17;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν18:

[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋

Πληρωμή φόρων
ασφάλιση̋:

ή

εισφορών

κοινωνική̋ Απάντηση:

1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει όλε̋ τι̋
υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋19,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένο̋ ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτο̋ μέλο̋ για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πω̋ διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστική̋ ή διοικητική̋ απόφαση̋;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκη̋ ή έκδοση̋

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]
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απόφαση̋
- Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, εφόσον
ορίζεται απευθεία̋ σε αυτήν, τη διάρκεια τη̋ περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει τι̋
υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋ φόρου̋ ή
τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων
κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή του̋ ;20

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋,
επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων): 21
[……][……][……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερεί̋
πληροφορίε̋
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
ναΕάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερεί̋
πληροφορίε̋
[……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίε̋
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στου̋ τομεί̋ του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου 22;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Μέρο̋ IV: Κριτήρια επιλογή̋
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογή̋ (ενότητα α ή ενότητε̋ Α έω̋ Δ του παρόντο̋ μέρου̋), ο οικονομικό̋
φορέα̋ δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογή̋ έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι εγγεγραμμένο̋ στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή
στο κράτο̋ μέλο̋
εγκατάστασή̋23; του:

[…]

Εάν η σχετική
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των
εγγράφων):
[……][……][……]

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογή̋ έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1)
Ο
οικονομικό̋
φορέα̋
μπορεί
να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τι̋ ακόλουθε̋ τεχνικέ̋
υπηρεσίε̋ii, ιδίω̋ του̋ υπεύθυνου̋ για τον
έλεγχο τη̋ ποιότητα̋:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικό̋ φορέα̋ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τι̋ ακόλουθε̋
τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋ για την εκτέλεση του έργου:
2) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τι̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα τη̋ σύμβαση̋)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
3) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα έχει στη διάθεσή του
τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσει̋ και
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση τη̋
σύμβαση̋:
4) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτου̋
υπό
μορφή
υπεργολαβία̋iii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) τη̋ σύμβαση̋:

[……..........................]

[……]

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

[....……]

Μέρο̋ VI: Τελικέ̋ δηλώσει̋

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματο̋ και χωρί̋ καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τι̋ λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται24, εκτό̋
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθεία̋ με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ αυτή διατίθεται δωρεάν 25.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχουν ήδη στην κατοχή του̋ τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋ δίδω επισήμω̋ τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμό̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋
ή του αναθέτοντα φορέα, όπω̋ καθορίζεται στο μέρο̋ Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τι̋ οποίε̋ έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρο̋/ενότητα/σημείο] του παρόντο̋ Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλώση̋ για του̋ σκοπού̋ τ...
[προσδιορισμό̋ τη̋ διαδικασία̋ προμήθεια̋: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμό̋ αναφορά̋)].

Ημερομηνία, τόπο̋ και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-έ̋): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέα̋ είναι περισσότερε̋ (οι) τη̋ (του) μία̋ (ενό̋) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 6η̋ Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 τη̋ 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ απαιτούνται μόνο για
στατιστικού̋ σκοπού̋.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 10 εργαζομένου̋ και τη̋
οποία̋ ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 50 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο
ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίε̋ επιχειρήσει̋: επιχειρήσει̋ που δεν είναι ούτε πολύ μικρέ̋ ούτε μικρέ̋ και οι οποίε̋
απασχολούν λιγότερου̋ από 250 εργαζομένου̋ και των οποίων ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4 Ειδικότερα ω̋ μέλο̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋ ή άλλου παρόμοιου καθεστώτο̋.
5 Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου
συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του περιβάλλοντο̋.
6 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008, σ. 42).
7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ω̋
“διαφθορά”.
8 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ Σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ δωροδοκία̋ στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
τη̋ 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίση̋ τη διαφθορά όπω̋ ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),

«Κύρωση και εφαρμογή τη̋ Σύμβαση̋ ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48) όπω̋ κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση τη̋ Σύμβαση̋ σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
10 Όπω̋ ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο του Συμβουλίου, τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3). Αυτό̋ ο λόγο̋ αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίση̋ την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματο̋, όπω̋ αναφέρονται στο άρθρο 4 τη̋ εν λόγω
απόφαση̋-πλαίσιο.
11 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 1 τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού
συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋
τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)

“Πρόληψη και καταστολή τη̋ νομιμοποίηση̋ εσόδων από εγκληματικέ̋ δραστηριότητε̋ και τη̋
χρηματοδότηση̋ τη̋ τρομοκρατία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”.
12 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
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Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτή̋ και άλλε̋ διατάξει̋.".
13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίω̋: α) στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), του̋ διαχειριστέ̋, β) στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τη̋ παρ.
1 του άρθρου 73 )
14 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
15 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
17 Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψη̋ σύμβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δε μπορεί να κάνει χρήση αυτή̋ τη̋ δυνατότητα̋ κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
19 Στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋
σύμβαση̋ είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτηση̋ υποχρεώσεων
καταβολή̋ φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου συμφέροντο̋,
όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ ή/και όταν ο αποκλεισμό̋ θα ήταν σαφώ̋
δυσανάλογο̋, ιδίω̋ όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβέ̋ ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτηση̋ των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τη̋
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή τη̋ προθεσμία̋ αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή σε ανοικτέ̋
διαδικασίε̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋
21 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.

22 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπω̋ προστέθηκε με την
περίπτωση 1 τη̋ παρ. Α του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/13.09.2017 τεύχο̋ Α΄)
23 Όπω̋ περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α, οι οικονομικοί φορεί̋ από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλε̋ απαιτήσει̋ που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
24 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
25 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει παράσχει τι̋ απαραίτητε̋ πληροφορίε̋ ( διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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i

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με του̋
τίτλου̋ σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρου̋ ΙΙ του Παραρτήματο̋
ΧΙΙ του Προσαρτήματο̋ Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορεί̋, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τι̋ εργασίε̋ ή τι̋ υπηρεσίε̋ για τι̋
οποίε̋ απαιτούνται οι συγκεκριμένε̋ ικανότητε̋.”
ii

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τι̋ τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋ που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τι̋ ικανότητε̋ στηρίζεται ο οικονομικό̋ φορέα̋, όπω̋ καθορίζεται στο μέρο̋ II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
iii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα τη̋ σύμβαση̋ σε τρίτου̋ υπό μορφή
υπεργολαβία̋ και στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματο̋, τότε θα πρέπει
να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για του̋ σχετικού̋ υπεργολάβου̋, βλέπε μέρο̋ ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2018

Α.Μ.: 1
Κ.Α.: 35/ 6142.0012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.462,80€ (με Φ.Π.Α.24%)
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ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 25/7/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Εργασίε̋ για την φυτοπροστασία
των δένδρων του Δήμου μα̋ για το
έτο̋ 2018»
Α. Μ.: 1
Κ.Α.: 35/ 6142.0012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.462,80€ με
(Φ.Π.Α)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην βιολογική καταπολέμηση τη̋ πιτυοκάμπια̋, Thaumetopoea pityocampa,
των πεύκων.
Η καταπολέμηση θα γίνει σε πεύκα που βρίσκονται εντό̋ των ορίων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋,
σε χώρου̋ πρασίνου, σε σχολεία και σε παιδικέ̋ χαρέ̋. Η πιτυοκάμπια αποτελεί έναν από του̋ πιο
ζημιογόνου̋ οργανισμού̋ για τα πεύκα. Προσβάλλει μαζικά τι̋ βελόνε̋ όλων των ειδών πεύκη̋, ιδιαίτερα
αυτέ̋ των νεαρών αλλά και των ενήλικων δένδρων που βρίσκονται σε φτωχά και υποβαθμισμένα εδάφη με
αποτέλεσμα να απογυμνώνονται οι κόμε̋ των δέντρων και να οδηγούνται πολλέ̋ φορέ̋ σε βάθο̋ πενταετία̋
τα πεύκα στη νέκρωση. Εκτό̋ από το πρόβλημα που δημιουργεί η προσβολή στα δένδρα, η επαφή με τι̋
προνύμφε̋ του είδου̋ αυτού προκαλεί στον άνθρωπο έντονο κνησμό, και συχνά αλλεργίε̋ και αναπνευστικά
προβλήματα.
Η αντιμετώπιση των εντόμων αυτών θα γίνει με βιολογική καταπολέμηση δηλ. ψεκασμό με χρήση βιοπαρασκευασμάτων με βάση το βάκκιλο Bacillus thurigiensis, από τον αέρα και από το έδαφο̋ κατά την
περίοδο του Νοεμβρίου, κατά την οποία το έντομο βρίσκεται στο στάδιο τη̋ προνύμφη̋ 1ου και 2ου σταδίου.
Τα δένδρα στα οποία θα γίνει η καταπολέμηση τη̋ πιτυοκάμπια̋, θα υποδειχτούν από την Τμήμα
Συντήρηση̋ Πρασίνου (τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋).
Τα απαιτούμενα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται αναλυτικά στι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋
που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 46.462,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η μελέτη αυτή αφορά την βιολογική καταπολέμηση τη̋ πιτυοκάμπια̋ Thaumetopoea pityocampa, των
πεύκων.
Το τέλειο θηλυκό έντομο τη̋ πιτυοκάμπια̋, (πτερωτή μορφή) ωοτοκεί από τον Σεπτέμβριο έω̋ και τον
Νοέμβριο σε μεμονωμένε̋ πευκοβελόνε̋ και τι̋ περιβάλει με 100 έω̋ 300 αυγά περιμετρικά τη̋
πευκοβελόνα̋ υπό μορφή κυλίνδρου ο οποίο̋ καλύπτεται από λεπιοειδέ̋ περίβλημα που αφήνει το έντομο
από την κοιλιά του. Στη συνέχεια από τα αυγά βγαίνουν οι νεαρέ̋ προνύμφε̋ οι οποίε̋ συγκεντρώνονται σε
ακραία τμήματα του δέντρου και κατά προτίμηση στη νεαρή βλάστηση, κατά αποικίε̋ δημιουργώντα̋
αραχνούφαντε̋ φωλιέ̋, μέσα στι̋ οποίε̋ μεγαλώνουν και οι οποίε̋ κρέμονται από τα κλαδιά των πεύκων με
πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Οι προνύμφε̋ αφού ενηλικιωθούν, εξέρχονται από την αποικία νωρί̋ την άνοιξη
κατατρώγοντα̋ αδηφάγα τι̋ πευκοβελόνε̋, δημιουργώντα̋ έντονε̋ ξηράνσει̋ στο φύλλωμα και τα κλαδιά
του δέντρου. Το έντομο παρουσιάζει δραστηριότητα κατά την κρύα περίοδο του έτου̋, ενώ περνά του̋
θερμού̋ μήνε̋ υπό μορφή χρυσαλίδα̋ μέσα στο χώμα. Για να ολοκληρώσουν τον βιολογικό κύκλο του̋,
πέφτουν στο έδαφο̋ όπου δημιουργούν σειρέ̋ υπό μορφή αλυσίδα̋, αναζητώντα̋ την κατάλληλη τοποθεσία
στο χώμα, που θα μετατραπούν σε χρυσαλίδα για να περάσουν την θερμή περίοδο του έτου̋.
Η καταπολέμηση τη̋ προσβολή̋ θα γίνει με βιολογική μέθοδο, με την χρήση του βιολογικού σκευάσματο̋,
μη τοξικού για τον άνθρωπο:
·
Βacillus thuringiensis-var kustaki (μορφή̋ βρέξιμων κόκκων ή βρέξιμη̋ σκόνη̋)
Η επέμβαση θα γίνει με τον Βacillus thuringiensis-var kustaki, που είναι βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με
εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών των λεπιδόπτερων, δρα με την κατάποση, με την οποία οι προνύμφε̋
σταματούν να τρέφονται και σε μερικέ̋ μέρε̋ πεθαίνουν. Συγχρόνω̋ το συγκεκριμένο εντομοκτόνο δεν είναι
τοξικό για τον άνθρωπο, για άλλα θηλαστικά, για διάφορα έντομα και κυρίω̋ για τι̋ μέλισσε̋.
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Η εφαρμογή θα γίνει είτε με βυτιοφόρα είτε με ανυψωτικό γερανό. Ο ψεκασμό̋ θα είναι καθολικό̋
με περιμετρική διαβροχή του φυλλώματο̋ του κάθε πεύκου και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητε̋ εφαρμογέ̋ ανά δέντρο, χωρί̋ να προκύψουν ζημιέ̋ στο υπάρχον φυτικό υλικό. Η προτεινόμενη
περίοδο̋ εφαρμογή̋ τη̋ επέμβαση̋ θα είναι το φθινόπωρο (Νοέμβριο̋), ώστε το έντομο να βρίσκεται στο
στάδιο τη̋ προνύμφη̋, στάδιο του βιολογικού κύκλου που είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση. Η
ολοκλήρωση των ψεκασμών πρέπει να πραγματοποιηθεί στην διάρκεια 25 ημερών (λόγω εποχή̋).
Τα δέντρα στα οποία θα γίνει η καταπολέμηση τη̋ πιτυοκάμπια̋ και βρίσκονται σε κοινόχρηστου̋ χώρου̋
του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνα̋, αναγράφονται στον Πίνακα 1. Συγχρόνω̋ θα γίνει καταπολέμηση τη̋
πιτυοκάμπια̋ σε μεμονωμένα δέντρα που βρίσκονται σε διάφορα πεζοδρόμια του Δήμου μα̋, μετά από
υπόδειξη τη̋ επιβλέπουσα̋ υπηρεσία̋. Ο ανάδοχο̋ αναλαμβάνει την υποχρέωση τη̋ εργασία̋
αντιμετώπιση̋ τη̋ πιτυοκάμπια̋ σε 4.995 δέντρα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋ καθώ̋
και την υποχρέωση τη̋ αφαίρεση̋ των κουκουλιών με κοπή αυτών αν εμφανιστούν στο τέλο̋
του χειμώνα ή την άνοιξη, χρησιμοποιώντα̋ καλαθοφόρο μηχάνημα αν είναι αναγκαίο. Η
καταστροφή των κουκουλιών, η απομάκρυνση αυτών καθώ̋ και η καθαριότητα του χώρου είναι
ευθύνη του αναδόχου.
Κάθε εργασία πριν πραγματοποιηθεί θα πρέπει να έχει την έγκριση του Τμήματο̋ Συντήρηση̋ Πρασίνου του
Δήμου μα̋. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να έχει πτυχίο εργολήπτη πρασίνου . Συγχρόνω̋ τα συνεργεία
θα επιβλέπονται καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών, από Γεωτεχνικό (Γεωπόνο ή Δασολόγο) ή Τεχνολόγο
Γεωπονία̋ ή Δασοπονία̋ και σε πλήρη συμμόρφωση του με τι̋ υποδείξει̋ τη̋ υπηρεσία̋ σε θέματα τρόπου
και χρόνου εφαρμογή̋. Επίση̋ το άτομο το οποίο θα εκτελεί τον ψεκασμό θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογική̋ χρήση̋ γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την ΚΥΑ
8197/90920/22-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1883/1-8-2013) Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράση̋ με στόχο
την εφαρμογή τη̋ Οδηγία̋ 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του
περιβάλλοντο̋. Επιπλέον απαιτείται ενημέρωση των δημοτών κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογή̋
ψεκασμών.
Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι κείμενε̋ διατάξει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ περί πρόληψη̋ εργατικών
ατυχημάτων και όλοι εν γένει οι ισχύοντε̋ κανονισμοί.
Οι ψεκασμοί στα σχολεία θα γίνουν σε μέρε̋ αργία̋.
Μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών, οι χώροι θα παραδίδονται καθαροί με ευθύνη του αναδόχου.
Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται ψεκασμοί όταν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 12 ωρών
μετά τον ψεκασμό τότε αυτό̋ θα πρέπει να επαναληφθεί.
Όλα τα έξοδα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο καθώ̋ επίση̋
και κάθε είδου̋ ζημιά προ̋ τρίτου̋ που μπορεί να προξενηθεί κατά την εκτέλεση των ψεκασμών.
ΧΩΡΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Οι χώροι επέμβαση̋ ανά συνοικία, οδό ή χώρο πρασίνου, οι οδοί που ορίζουν το οικοδομικό τετράγωνο στο
οποίο βρίσκονται αυτοί, καθώ̋ και το πλήθο̋ των ατόμων πεύκη̋ σε καθένα από αυτά φαίνονται στον
Πίνακα 1 που ακολουθεί:
Πίνακα̋ 1
ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ
(ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΜΕΘΩΝΗΣ

ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ

33

ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΙΦΝΟΥ

1

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ

ΜΠΕΡΤΟΥ

ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

3

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΥΛΟΥ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΕΘΩΝΗΣ

13

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΥΛΟΥ

ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

2

ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

ΚΙΛΚΙΣ

25

ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

7

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ &
ΚΙΛΚΙΣ
ΝΗΣΙΔΑ ΟΔΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ

29

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΝΟΗΣ

1

ΠΑΡΤΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

3

ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΟΙΝΟΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

2

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΙΝΟΗΣ

37

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΙΝΟΗΣ

8

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

ΜΠΑΛΗ

29

ΜΕΘΩΝΗΣ

ΓΑΛΗΝΟΥ

17

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΜΠΑΛΗ

ΜΕΘΩΝΗΣ

ΓΑΛΗΝΟΥ

56

ΔΕΝΤΡΟΣΤΟΙΧΙΑ ΓΑΛΗΝΟΥ

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

ΜΠΑΛΗ

34

ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

ΜΠΑΛΗ

8

ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2

ΟΘΩΝΟΣ

ΜΠΑΛΗ

3

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΟΘΩΝΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΓΑΛΗΝΟΥ

27

ΟΘΩΝΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

2

ΛΕΥΚΑΔΟΣ 9

ΗΡΩΩΝ

ΟΘΩΝΟΣ

1

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΗΡΩΩΝ

ΟΘΩΝΟΣ

1

ΚΑΣΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

1

ΚΑΣΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΓΑΛΗΝΟΥ

4

ΠΛΑΤΕΙΑ-ΚΗΠΟΣ ΜΠΑΛΗ

ΜΠΕΡΤΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

8

ΚΗΠΟΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ
(ΜΠΑΛΗ)

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΤΗΝΟΥ

14

6Ο & 16Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.

ΣΗΣΤΟΥ

ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΡΤΟΥ

7

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

ΜΠΕΡΤΟΥ

17

ΠΛΑΤΕΙΑ-ΚΗΠΟΣ ΠΑΣΤΕΡ

ΠΑΣΤΕΡ

ΜΠΕΡΤΟΥ

6

ΣΙΝΩΠΗΣ

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

1

ΤΟΜΠΑΖΗ

ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ

ΠΛΑΠΟΥΤΑ

1

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΚΑΣΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

1

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ
(ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΚΕΡΚΙΔΕΣ)
ΔΕΝΤΡΟΣΤΟΙΧΙΑ
ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ (ΜΠΑΛΗ)

ΠΛΗΘΟΣ

30

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΠΟΛΥΛΑ

ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ

1

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

ΠΙΝΔΟΥ

ΣΙΝΩΠΗΣ

2

ΣΙΝΩΠΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

1

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

ΣΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ

1

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

1

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ

2

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ

1

ΣΥΡΟΥ

ΣΙΝΩΠΗΣ

9

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ

ΣΥΡΟΥ

7

ΠΛΑΠΟΥΤΑ

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΡΑΚΗ

1

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

1

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΠΟΛΥΛΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ (ΕΞΩ 14
ΝΗΠ. ΚΕΡ.)
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ (ΕΞΩ 3Ο
ΔΗM. ΚΕΡ.)

ΠΛΗΘΟΣ

Ο

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ-ΚΗΠΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ

36
4

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

3

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

6

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ

1

13ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ

ΠΛΑΠΟΥΤΑ

13ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

1

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ (ΜΑΝΟΥ
ΚΑΤΡΑΚΗ)

13ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

2

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ

ΣΥΡΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΡΑΚΗ

ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ΒΛΑΧΑΚΗ

ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΡΑΚΗ

ΤΟΜΠΑΖΗ

1

ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΣΑΧΤΟΥΡΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ

3

1

199
1
2

ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΠΛΗΘΟΣ

31

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΒΛΑΧΑΒΑ

1

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΡΑΚΗ

ΤΟΜΠΑΖΗ

1

ΤΟΜΠΑΖΗ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

2

ΠΑΡΤΕΡΙ ΓΑΛΗΝΟΥ

ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ

26

ΑΝΤΩΝΗ ΓΙΑΝΟΥΡΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΒΛΑΧΑΒΑ

1

ΕΛΙΚΩΝΟΣ

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΒΛΑΧΑΒΑ

1

ΒΛΑΧΑΒΑ

ΓΚΙΩΝΑΣ

ΟΛΥΜΠΟΥ

13

ΓΑΛΗΝΟΥ

ΓΚΙΩΝΑΣ

ΟΛΥΜΠΟΥ

62

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

23

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

13ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ

6

4Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

13ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

68

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ

13ΗΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

10

ΟΛΥΜΠΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ

74

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΟΛΥΜΠΟΥ

22

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΛΗΝΟΥ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

3

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
(ΓΛΗΝΟΥ)

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ

39

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΟΛΥΜΠΟΥ

ΓΚΙΩΝΑΣ

3

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΕΣΣΟΦ (ΓΚΙΩΝΑΣ)

ΕΙΡΗΝΗΣ

ΚΙΣΣΑΒΟΥ

5

ΓΩΝΙΑ

ΓΚΙΩΝΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ

1

ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΠΑΘΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

7

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΓΛΗΝΟΥ)
12ο & 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 23Ο
ΝΗΠ.

ΓΗΠΕΔΟ ΣΑΛΠΕΑ &
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

21

ΕΛΙΚΩΝΟΣ

13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

2

ΑΝΤΩΝΗ ΓΙΑΝΟΥΡΗ

13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

1

ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΙΑΝΟΥΡΗ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΓΡΥΠΑΡΗ

2

ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΑΝΤΩΝΗ ΓΙΑΝΟΥΡΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

1

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

1

ΠΛΗΘΟΣ

32

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ

ΔΑΣΥΛΙΟ ΓΑΛΟΥΝΗ

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΑΛΟΥΝΗ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

4

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ

24

ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΗΣΤΟΥ

Καΐρη Θεοφίλου

Επισκόπου Ησαΐα

2

18ο & 24ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ

Καΐρη Θεοφίλου

ΑΝΑΓΩΣΤΑΡΑ

9

ΠΕΥΚΩΝΑΣ (ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ)
ΑΘΗΝΑΣ

ΣΗΣΤΟΥ

ΑΝΑΓΩΣΤΑΡΑ

7

ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΝΑΓΩΣΤΑΡΑ

2

ΜΠΑΛΗ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

2

ΤΡΙΓΩΝΟ-ΚΗΠΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Επισκόπου Ησαΐα

ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ

2

Καΐρη Θεοφίλου

ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑ

Επισκόπου Ησαΐα

1

ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑ

Καΐρη Θεοφίλου

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ

1

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΗΣΤΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ

7

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

ΣΗΣΤΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ

1

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ

1

1
120

ΓΑΛΗΝΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΠΛΗΘΟΣ

ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΩΝ

ΑΡΙΑΝΔΗΣ

ΜΟΥΣΩΝ

1

ΚΗΠΟΣ

ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ

ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ

2

ΠΕΥΚΩΝΑΣ

ΘΗΣΕΩΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

18

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

19

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

2

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

1

ΓΑΛΗΝΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΥΣΤΡΑ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

2

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
(ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

5

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

ΜΥΣΤΡΑ

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

1

ΠΛΗΘΟΣ

33

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

ΠΛΑΤΕΙΑ-ΚΗΠΟΣ ΜΠΟΥΤΟΥ

ΠΑΦΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΟΣ

21

ΑΜΦΙΑΛΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΠΛΗΘΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΧΙΟΥ

ΠΟΡΟΥ

1

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΛΑΚΑΣΗ

ΓΡΥΠΑΡΗ

2

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΓΡΥΠΑΡΗ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

1

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΑΜΙΣΣΟΥ

1

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΤΑΫΓΕΤΟΥ

1

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΟΛΥΜΠΙΟΥ

2

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

ΓΕΡΟΝΤΑ

1

ΓΕΡΟΝΤΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΑΜΙΣΣΟΥ

2

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΑΜΙΣΣΟΥ

1

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΑΡΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

2

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΑΜΙΣΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ

4

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΤΑΫΓΕΤΟΥ

33

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΤΑΫΓΕΤΟΥ

13

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΤΑΫΓΕΤΟΥ

4

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

2

ΜΑΡΑΣΛΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ

1

ΤΑΫΓΕΤΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

1

ΠΛΑΤΕΙΑ –ΚΗΠΟΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ

ΤΑΫΓΕΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

7

ΟΥ

ΠΕΥΚΩΝΑΣ 5
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.

ΟΥ

& 22

ΚΗΠΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΑΥΛΗ 22ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΑΜΦΙΑΛΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΨΑΛΛΙΔΑ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

2

ΘΗΡΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΦΟΥΡΙΩΖΟΥ)

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

ΤΑΫΓΕΤΟΥ

3

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

ΘΗΡΑΣ

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

1

ΤΡΙΓΩΝΟ ΛΗΔΑΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

1

ΠΛΗΘΟΣ

34

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΘΗΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1

ΞΑΝΘΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

2

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ

ΜΑΡΑΣΛΗ

ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

2

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

ΑΪΝΣΤΑΪΝ

1

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'

ΑΜΙΣΣΟΥ

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ

1

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ

ΞΑΝΘΟΥ

2

ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ

ΒΗΛΑΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

1

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ

ΑΪΝΣΤΑΪΝ

7

ΠΛΑΤΕΙΑ-ΚΗΠΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΦ

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΟ

ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ

2

ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΪΝΣΤΑΪΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΔΑΒΑΚΗ

1

9Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.( ΑΪΝΣΤΑΪΝ)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΒΗΛΑΡΑ

3

ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

Καΐρη Θεοφίλου

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ

2

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΠΑΦΟΥ

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ

89

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ)

ΕΛΛΗΣ

ΠΑΝΔΩΡΑΣ

1

2Ο ΓΥΜΝ. & 2Ο ΛΥΚ.

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΣ

10

14Ο & 19Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.

ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ

13

ΑΝΔΡΟΥ

ΜΥΣΤΡΑ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ

1

ΔΡΕΛΛΙΑ (ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΣΑΜΟΥΗΛ)

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ

3

ΑΜΦΙΑΛΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΞΑΝΘΟΥ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

1

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΞΑΝΘΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ

14

ΜΥΣΤΡΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΚΑΡΙΑΣ

2

ΠΡΑΝΕΣ ΜΥΣΤΡΑ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

3

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΛΗΜΝΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ

3

ΠΛΗΘΟΣ

35

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΕΡΤΣΕΤΗ

2

ΤΕΡΤΣΕΤΗ

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

2

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΜΥΣΤΡΑ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

70

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΒΑΓΟΝΑΚΙΑ &
ΚΑΦΕ ΠΡΟΣΗΛΙΟ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ - ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

43

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΥΣΤΡΑ

34

ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΥΣΤΡΑ

17

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ

ΠΙΣΩ - ΕΞΩ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ

ΚΗΠΟΣ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ

25

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ

16

ΠΕΥΚΩΝΑΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ

3

ΗΡΑΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

1

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΗΡΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ

2

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΦΙΛΩΝΟΣ

3

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

15

ΔΕΜΕΡΤΖΗ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΨΑΧΟΥ

1

ΔΕΜΕΡΤΖΗ

3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

1

ΛΑΜΨΑΚΟΥ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ

ΔΗΛΟΥ

1

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΗΣΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

62

ΑΜΦΙΑΛΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΤΟΣΙΤΣΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΛΕΧΕΡΝΩΝ

1

ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΗΝΩΝΟΣ

2

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΤΟΣΙΤΣΑ

ΝΗΣΙΔΑ ΤΟΣΙΤΣΑ

73

ΠΛΗΘΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ

3

ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

10

ΠΑΡΤΕΡΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

5

ΠΑΡΤΕΡΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ

2

ΠΛΗΘΟΣ

36

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

ΠΑΡΤΕΡΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3

ΝΕΥΤΩΝΟΣ

ΠΑΡΝΩΝΟΣ

15

ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΝΕΥΤΩΝΟΣ

17

ΠΑΡΤΕΡΙ ΑΚΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ

ΝΕΛΣΩΝΟΣ

19

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΚΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΝΕΥΤΩΝΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

16

ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΟΡΑΗ

14

ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2

ΝΗΣΙΔΑ ΝΑΥΑΡΧΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

2

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΚΡΗΝΗΣ

ΝΑΥΑΡΧΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΚΡΗΝΗΣ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΝΑΥΑΡΧΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
ΝΑΥΑΡΧΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

ΚΡΗΝΗΣ
ΚΡΗΝΗΣ

113
2
15
12

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

6

7Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. (ΝΑΥΑΡΧΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ)

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

53

ΣΚΑΛΑΚΙΑ ΚΡΗΝΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

2

ΠΑΡΤΕΡΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 1

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΝΙΚΗΤΑΡΑ

1

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΑΡΤΕΡΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 2

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΝΑΡΗ

3

ΠΑΡΤΕΡΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 3

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

1

ΠΑΡΤΕΡΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 4

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

1

ΠΑΡΤΕΡΙ ΚΟΡΑΗ 1

ΚΟΡΑΗ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

2

ΠΑΡΤΕΡΙ ΚΟΡΑΗ 2

ΚΟΡΑΗ

ΝΙΚΗΤΑΡΑ

3

ΠΑΡΤΕΡΙ ΚΟΡΑΗ 3

ΚΟΡΑΗ

ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ

5

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΡΙ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

464

ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

18

ΚΗΠΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΚΙΟΥ

35

ΚΙΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10

ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

8

ΝΗΣΙΔΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΔΗ
ΝΗΣΙΔΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΔΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ-ΚΗΠΟΣ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΠΑΛΙΚΑΡΙΔΟΥ
ΚΗΠΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

37
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ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

1

3Ο ΝΗΠ. ΚΕΡΑΤΣ.

ΠΙΤΤΑΚΟΥ

ΠΟΛΥΔΕΚΟΥΣ

2

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΠΛΗΘΟΣ

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΘΡΑΚΗΣ

1

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

1

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

3

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

1

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

1

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

3

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΦΩΚΙΩΝΟΣ

2

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΦΩΚΙΩΝΟΣ

1

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΦΩΚΙΩΝΟΣ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

3

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΦΩΚΙΩΝΟΣ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

1

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

3

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

2

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

1

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

ΡΕΠΟΥΛΗ

10

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΡΕΠΟΥΛΗ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4

25η ΜΑΡΤΗ

ΕΡΜΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΘΡΑΚΗΣ

1

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

1

ΘΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

1

Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ

ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

2

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΘΡΑΚΗΣ

1

ΑΝΑΓΕΛΑΣΤΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΘΡΑΚΗΣ

3

ΠΛΗΘΟΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
(ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

1

ΓΩΝΙΑ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

1

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ

1

ΖΑΛΩΚΟΣΤΑ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

1

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

1

ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ & ΝΑΟΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

4

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΨΑΡΡΩΝ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1

ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΡΕΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

ΕΡΜΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ
8

ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ
ΠΕΥΚΩΝΑΣ & ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

40

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ

5

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΓΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

6

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΘΕΑΤΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ

5

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

4

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1

ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

6

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΓΓΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΚΙΟΥΡΙ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
(ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ)

ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

25η ΜΑΡΤΗ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

3

25η ΜΑΡΤΗ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΑΪΔΙΝΙΟΥ

3

25η ΜΑΡΤΗ

ΑΪΔΙΝΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

8

25η ΜΑΡΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2

ΠΛΗΘΟΣ
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25η ΜΑΡΤΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ

3

25η ΜΑΡΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

7

25η ΜΑΡΤΗ

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΧΙΛΗΣ

2

25η ΜΑΡΤΗ

ΧΙΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

2

25η ΜΑΡΤΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

2

25η ΜΑΡΤΗ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΔΡΙΑΝΟΥ

1

25η ΜΑΡΤΗ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

2

25η ΜΑΡΤΗ

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΙΝΑΣΣΟΥ

1

25η ΜΑΡΤΗ

ΣΙΝΑΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

2

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ

1

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ

2

ΤΡΙΓΩΝΟ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

4

ΑΔΡΙΑΝΟΥ

ΣΠΑΡΤΗΣ

2

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

3

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΚΡΟΣΦΙΛΝΤ

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΥΓΕΝΕΙΑ-ΧΑΡΑΥΓΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΤΡΙΓΩΝΟ - ΠΕΥΚΩΝΑΣ

ΚΑΝΔΑΝΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2

ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ

ΑΪΔΙΝΙΟΥ

67

ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

23

ΤΡΙΓΩΝΟ-ΚΗΠΟΣ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

9

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ

ΨΑΡΡΩΝ

1

ΠΕΥΚΩΝΑΣ - ΤΡΙΓΩΝΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΥΠΡΟΥ

16

ΓΥΑΛΑΔΙΚΟ ( ΠΕΥΚΩΝΑΣ
ΨΑΡΡΩΝ)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΥΠΡΟΥ

33

ΝΗΣΙΔΑ ΨΑΡΡΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΥΠΡΟΥ

1

ΚΥΠΡΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΨΑΡΡΩΝ

1

ΨΑΡΡΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2

ΠΛΗΘΟΣ
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ΚΥΠΡΟΥ

ΨΑΡΡΩΝ

ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

129

ΝΗΣΙΔΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ
ΣΠΕΤΣΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1

ΠΕΡΤΕΡΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

ΠΑΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1

ΠΕΡΤΕΡΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΙΛΗΣ

2

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4

ΠΛΑΤΕΙΑ- ΚΗΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΛΙΜΑΝΑΚΙ

29

ΠΛΑΤΕΙΑ – ΚΗΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΥΚΩΝΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ

1

252
ΕΥΓΕΝΕΙΑ-ΧΑΡΑΥΓΗ

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ

ΛΙΜΑΝΑΚΙ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

28

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

1

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΣΣΗΣ

2

ΠΕΥΚΩΝΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

9

ΦΛΟΓΗΤΑ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΒΥΡΩΝΟΣ

1

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΒΕΡΩΦ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΥΣΣΗΣ

13

8Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.

ΠΡΟΥΣΣΗΣ

ΚΩΜΝΗΝΩΝ

2

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

1

ΚΟΤΥΩΡΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

ΧΙΛΗΣ

1

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΧΙΛΗΣ

ΜΑΚΡΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ

6

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

ΧΙΛΗΣ

10

ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

12

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 13

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΙΘΑΚΗΣ

2

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

173

ΠΕΥΚΩΝΕΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

68

13Ο & 21Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.

ΒΟΣΠΟΡΟΥ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

5

ΣΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΚΑΛΗΣ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

7

ΜΥΚΑΛΗΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

4

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΚΗΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ
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ΣΚΑΛΑΚΙΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

2

ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΡΟΥΣΣΗΣ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

1

ΜΥΚΗΝΩΝ

ΤΑΛΑΝΤΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΜΥΚΗΝΩΝ

ΙΘΑΚΗΣ

1

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

ΤΕΡΜΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

3

ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ

1

ΕΥΓΕΝΕΙΑ-ΧΑΡΑΥΓΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

21Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΜΑΚΡΗΣ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

5

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

1

ΚΩΜΝΗΝΩΝ

ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ

ΔΩΡΙΔΟΣ

1

ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 2

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ

1

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΒΥΡΩΝΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

14

ΑΡΓΟΥΣ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΥΣΣΗΣ

2

ΠΡΟΥΣΣΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡΓΟΥΣ

4

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΡΟΥΣΣΗΣ

ΑΡΓΟΥΣ

ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

10

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΥΣΣΗΣ

ΑΡΓΟΥΣ

ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

2

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

ΒΥΡΩΝΟΣ

1

ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΚΩΣΤΗ
ΠΑΛΑΜΑ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΔΡΙΑΝΟΥ

26

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

1

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

1

ΠΑΡΤΕΡΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ

1

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

1

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΒΥΡΩΝΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

1

ΒΥΡΩΝΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΥ

1

ΣΚΑΛΑΚΙΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

ΧΙΛΗΣ

ΔΗΜ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

5

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

1

ΠΛΗΘΟΣ
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ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

22

25η ΜΑΡΤΗ (ΝΗΣΙΔΑ)

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

12

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

52

25η ΜΑΡΤΗ (ΝΗΣΙΔΑ)

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

7

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

51

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΟΝΤΟΥ

22

25η ΜΑΡΤΗ (ΝΗΣΙΔΑ)

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΟΝΤΟΥ

6

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΟΝΤΟΥ

24

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΠΟΝΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

13

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΠΟΝΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

18

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

115

25η ΜΑΡΤΗ (ΝΗΣΙΔΑ)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

5

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

25

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

19

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ

9

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

10

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΡΑΜΑΣ

10

25η ΜΑΡΤΗ (ΝΗΣΙΔΑ)

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΡΑΜΑΣ

8

25η ΜΑΡΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

ΔΡΑΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

8

25η ΜΑΡΤΗ (ΝΗΣΙΔΑ)

ΔΡΑΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

17

25η ΜΑΡΤΗ (ΔΕΞΙΑ)

ΔΡΑΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

7

ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΒΥΡΩΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

5

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΕΡΜΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

1

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ)

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

3

ΠΛΗΘΟΣ
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ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΣΚΑΛΑΚΙΑ)

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΟΝΤΟΥ

3

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ)

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

3

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΣΚΑΛΑΚΙΑ)

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΟΝΤΟΥ

3

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΠΟΝΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

5

ΠΟΝΤΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

4

4Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ

Ι. ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ

57

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ( Ι.
ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ)

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

2

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΠΟΝΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

1

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

9

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

18

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ

Δ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ

1

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΗΡΩΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2

25η ΜΑΡΤΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

10

25η ΜΑΡΤΗ

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

10

25η ΜΑΡΤΗ

ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

1

ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

7

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4

ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ

1

ΠΟΝΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

6

ΘΗΣΕΩΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ

5

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

4

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ

31

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

15

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

29

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΠΑΝΩ
ΠΛΑΤΕΙΑ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΑΦ ΠΑΛΜΕ
(ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ)
1ΟΣ ΠΑΙΔΙΚ. ΣΤΑΘ.
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ
ΠΑΡΚΟ ΔΕΗ (ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ)
ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
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ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΠΕΥΚΩΝΑΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ
4ΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ- ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΦΕ ΛΑ ΛΟΥΝΑ

15
3
84

ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΠΕΥΚΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

5
19
2

ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

10

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

33

ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ //
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

8

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ//ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

3

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ //
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ //
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
Γ. ΑΡΦΑΡΑ// ΑΓΙΟΥ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ// ΑΓΙΟΥ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ// ΑΓΙΟΥ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ//
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ//
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ//
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ// ΣΤΡ.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ// ΣΤΡ.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ// ΣΤΡ.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ // ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ //
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

4
14

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ//ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

11

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ//
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

5

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ //
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

7

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ//
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

8

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

3

ΣΠΑΡΤΗΣ

4

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ // ΚΑΝΑΡΗ

3

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ //
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ//ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΚΟΥ

22
26

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/
ΟΔΟΣ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΡΤΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΟΔΟΣ 1

ΟΔΟΣ 2

ΠΛΗΘΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ// ΣΤΡ.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ // ΑΓΙΟΥ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ//
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

4

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ//
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

1
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΥΚΗΣ
Ο αριθμό̋ των ατόμων πεύκη̋ ανά συνοικία αλλά και συνολικά που θα ψεκαστούν στα πλαίσια τη̋ παρούσα̋
μελέτη̋ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ & ΓΑΛΗΝΗ

1241

ΓΑΛΗΝΗ

72

ΑΜΦΙΑΛΗ

630

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

862

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ

60

ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ

77

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

50

ΕΥΓΕΝΕΙΑ & ΧΑΡΑΥΓΗ

1007

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

996

ΣΥΝΟΛΟ

4995

Ο Συντάξα̋

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 25/7/2018
Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενο̋ του
Τμήματο̋ Συντήρηση̋
Πρασίνου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενο̋
Δ/νση̋ Περιβάλλοντο̋ &
Πρασίνου

Αθανάσιο̋ Καραδήμο̋

Γεώργιο̋ Αρναουτέλη̋

Παναγιώτη̋ Ασλάνογλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Εργασίε̋ για την φυτοπροστασία
των δένδρων του δήμου μα̋ για το
έτο̋ 2018»
Α. Μ.: 1
Κ.Α.: 35/ 6142.0012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.462,80 €
(Φ.Π.Α)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1
Στην εργασία καταπολέμηση̋ ασθενειών δηλ. την προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή(ψεκασμό̋) με
βιολογικό σκεύασμα εντομοκτόνου για την αντιμετώπιση τη̋ πιτυοκάμπια̋ των πεύκων, περιλαμβάνονται
όλε̋ οι δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων
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που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή εφαρμογή̋ :
6 ευρώ/τεμάχιο πεύκου
Ολογράφω̋ : έξι ευρώ (€)
Αριθμητικώ̋ : 6 ευρώ
ΑΡΘΡΟ 2
Στην εργασία αντιμετώπιση̋ τη̋ πιτυοκάμπια̋ των πεύκων, περιλαμβάνονται όλε̋ οι δαπάνε̋ του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων (χρήση γερανοφόρου οχήματο̋) και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση φωλιών κατά του̋ μήνε̋ Ιανουάριο – Απρίλιο.
Τιμή εφαρμογή̋ : 15 ευρώ/τεμάχιο πεύκου
Ολογράφω̋ : δεκαπέντε ευρώ (€)
Αριθμητικώ̋ : 15 ευρώ

Ο Συντάξα̋

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 25/7/2018
Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενο̋ του
Τμήματο̋ Συντήρηση̋
Πρασίνου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενο̋
Δ/νση̋ Περιβάλλοντο̋ &
Πρασίνου

Αθανάσιο̋ Καραδήμο̋

Γεώργιο̋ Αρναουτέλη̋

Παναγιώτη̋ Ασλάνογλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Εργασίε̋ για την φυτοπροστασία
των δένδρων του δήμου μα̋ για το
έτο̋ 2018»
Α. Μ.: 1
Κ.Α.: 35/ 6142.0012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.462,80 €
(Φ.Π.Α)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΛΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΕΥΚΩΝ
4.995
500

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)
6,00
15,00
Φ.Π.Α (24%)
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
29.970,00
7.500.00
37.470,00
8.992,80
46.462,80
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Ο Συντάξα̋

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 25/7/2018
Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενο̋ του
Τμήματο̋ Συντήρηση̋
Πρασίνου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενο̋
Δ/νση̋ Περιβάλλοντο̋ &
Πρασίνου

Αθανάσιο̋ Καραδήμο̋

Γεώργιο̋ Αρναουτέλη̋

Παναγιώτη̋ Ασλάνογλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Εργασίε̋ για την φυτοπροστασία
των δένδρων του δήμου μα̋ για το
έτο̋ 2018»
Α. Μ.: 1
Κ.Α.: 35/ 6142.0012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.462,80 €
(Φ.Π.Α)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΆΡΘΡΟ 1Ο: Αντικείμενο μελέτη̋
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά του̋ ειδικού̋ όρου̋ βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με
του̋ λοιπού̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ θα γίνει η εργασία των ψεκασμών και αφαίρεση̋ φωλιών για την
αντιμετώπιση τη̋ πιτυοκάμπια̋ των πεύκων, σε διάφορα σημεία του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋.
ΆΡΘΡΟ 2Ο: Ισχύουσε̋ Διατάξει̋
Η προετοιμασία, σύναψη και εκτέλεση τη̋ εν λόγω δημόσια̋ σύμβαση̋ διέπεται από τι̋ διατάξει̋:
·

Τη̋ παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπω̋ προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του

Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε

σε ισχύ με την περίπτωση 38 τη̋ παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
·

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπω̋ αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

·

Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋
Διοίκηση̋ – Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» .

·

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋» ιδίω̋ των άρθρων 7
και 13 έω̋ 15.
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·

Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλε̋ διατάξει̋».

·

Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋»

·

Του Ν.4270/2014«Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋».

·

Του Ν.4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

·

Του Ν.4555/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I ]
Άρθρο 3ο:
Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοι̋ εκατό (5%) επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
ΑΡΘΡΟ 4ο:
Διάρκεια σύμβαση̋

H διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται στο χρονικό διάστημα ενό̋ (1) χρόνου από την υπογραφή τη̋.

Η σύμβαση δύναται να θεωρείται πλήρω̋ εκτελεσθείσα εφόσον ο ανάδοχο̋ ολοκληρώσει το σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών, πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρου οριζόμενου χρονικού διαστήματο̋.
Υπάρχει η δυνατότητα παράταση̋ εφόσον αιτηθεί ο ανάδοχο̋ και συμφωνήσουν και τα δύο μέρη
Η παραλαβή τη̋ υπηρεσία̋ θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβή̋ Υπηρεσιών του Δήμου .
Οι κυρώσει̋ που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη εκτέλεση των υπηρεσιών είναι αυτέ̋ που ορίζονται στο
άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να εκτελέσει τι̋ υπηρεσίε̋ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη και
τι̋ υποδείξει̋ των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.
Άρθρο 5ο
Κανόνε̋ Δημοσιότητα̋ τη̋ Διακήρυξη̋ – Κρατήσει̋
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. Περίληψη
τη̋ παρούσα̋ θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθώ̋ και στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο.
Τον ανάδοχο τη̋ προμήθεια̋ βαρύνουν όλε̋ οι νόμιμε̋ κρατήσει̋ (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για του̋
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορέ̋ κλπ. και τα έξοδα δημοσίευση̋.
Σε περίπτωση άρνησή̋ του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
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Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικέ̋ διατάξει̋ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 6ο
Τεκμήριο για συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενο̋ και κάθε μέλο̋ του (σε
περίπτωση ένωση̋-κοινοπραξία̋) έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται πλήρω̋ του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋
διακήρυξη̋ και των τευχών που τη συνοδεύουν, σε συνδυασμό με την αναφερόμενη νομοθεσία.

Ο Συντάξα̋

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 25/7/2018
Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενο̋ του
Τμήματο̋ Συντήρηση̋
Πρασίνου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενο̋
Δ/νση̋ Περιβάλλοντο̋ &
Πρασίνου

Αθανάσιο̋ Καραδήμο̋

Γεώργιο̋ Αρναουτέλη̋

Παναγιώτη̋ Ασλάνογλου

50

ΑΔΑ: Ψ42ΡΩΕΣ-Φ1Ρ

«Εργασίε̋ για την φυτοπροστασία των δένδρων του δήμου μα̋ για το έτο̋ 2018»
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ
ΠΕΥΚΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΦΩΛΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΕΥΚΩΝ
4.995

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

500

Φ.Π.Α (24%)
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
………………………………………………
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (367)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 8-8-218
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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