
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΞΑΤΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   Φορέας: Δήμος Δοξάτου 
Ταχ. Δ/νση :Κανάρη & Νεροφράκτη  
Καλαμπάκι 
Ταχ. Κώδικας : 660 31    Προϋπολογισμός: 
Πληροφορίες: Γρ. Ανδρεάκης    19.987,87 (με Φ.Π.Α. 24%) 
Τηλ : 2521352426   
Fax : 2521352409    
 

Θέμα: Προστασία από 2019-nCoV. 

 
Εργασία: Προστασία από 2019-nCoV  
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η       Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών για την περιορισμό όσο το 

δυνατόν της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού 2019-nCoV και περιλαμβάνει 

όλα τα υλικά που αναφέρονται στο Δ1α/Γ.Π. οικ.16393/09-03-2020 έγγραφο 

του Υπουργείου Υγείας. 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι συνολικά 19.987,87 με το ΦΠΑ 24% εκ των 

οποίων ποσό 16.391,87 € αφορά την προμήθεια υλικών (ΜΕΡΟΣ Α΄) και 

ποσό 3.596,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24 % την παροχή υπηρεσιών  (ΜΕΡΟΣ Β΄) και 

θα βαρύνουν τους Κ.Α.10/6162.07 και Κ.Α. 10/6682.01 αντίστοιχα του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2020. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΟ 2019-nCoV 

Περιλαμβάνει όλα τα υλικά που αναφέρονται στο Δ1α/Γ.Π. οικ.16393/09-03-

2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, αλλά και άλλων υλικών και έχουν ως 

στόχο την προστασία των εργαζομένων και των δημοτών που προσέρχονται 

στις υπηρεσίες του Δήμου Δοξάτου αλλά και την όσο το δυνατόν μικρότερη 

Τίτλος Υπηρεσίας: Μέτρα Προστασίας από  
         Κορωνοϊό 2019-nCoV 
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εξάπλωση του ιού γενικότερα. Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην μελέτη 

είναι: 

• Θερμόμετρα (μη υδραργυρικά) ή ταινίες θερμομέτρησης 

• Χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης 

• Πλαστικές σακούλες για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μέσων 

• ατομικής προστασίας και τον χαρτομάντηλων ή για τη συλλογή 

μολυσμένων αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν ή να 

απολυμανθούν 

• Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης  

• Απολυμαντικά για χώρους και επιφάνειες (π.χ. οικιακή χλωρίνη) και 

απολυμαντικά για αντικείμενα που εξατμίζονται εύκολα (π.χ. 

οινόπνευμα) 

• Αντισηπτικά – αλκοολούχα διαλύματα 

• Γάντια μιας Χρήσης 

• Μάσκες εργασίας προστασίας της αναπνοής μιας χρήσης 

 

1)   Θερμόμετρα (μη υδραργυρικά)  
35 Θερμόμετρα για τους χώρους εργασίας: 

4 για ΚΕΠ Κυργίων, Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου 

4 για το Δημαρχείο  

2 για τους όρχους Δοξάτου και Καλαμπακίου 

6 για βρεφικό, βρεφονηπιακό, παιδικούς σταθμούς 

4 για τα ΚΑΠΗ 

1 για τη φιλαρμονική 

1 για το κλειστό γυμναστήριο  

8 για τα γήπεδα  

5 για τα κοινοτικά καταστήματα Αγίου Αθανασίου, Κεφαλαρίου, Κυργίων, 

Δοξάτου 
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2)   Χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης 
 

230 συσκευασίες (140 τμχ) χάρτινων χειροπετσετών για τους χώρους 

εργασίας:  

16 για ΚΕΠ Κυργίων, Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου 

18 για το Δημαρχείο  

16 για τους όρχους Δοξάτου και Καλαμπακίου 

100 για βρεφικό, βρεφονηπιακό, παιδικούς σταθμούς 

16 για τα ΚΑΠΗ 

8 για τη φιλαρμονική 

4 για το κλειστό γυμναστήριο  

32 για τα γήπεδα  

20 για τα κοινοτικά καταστήματα Αγίου Αθανασίου, Κεφαλαρίου, Κυργίων, 

Δοξάτου 

 

 

3)   Πλαστικές σακούλες 
 

Αφορά στην προμήθεια πλαστικών σακούλες για την απόρριψη των 
χρησιμοποιημένων μέσων ατομικής προστασίας και τον χαρτομάντηλων 

• 230 συσκευασίες (150τμχ) για τους χώρους εργασίας:  

- 16 για ΚΕΠ Κυργίων, Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου 

- 18 για το Δημαρχείο  

- 16 για τους όρχους Δοξάτου και Καλαμπακίου 

- 100 για βρεφικό, βρεφονηπιακό, παιδικούς σταθμούς 

- 16 για τα ΚΑΠΗ 

- 8 για τη φιλαρμονική 

- 4 για το κλειστό γυμναστήριο  

- 32 για τα γήπεδα  

- 20 για τα κοινοτικά καταστήματα Αγίου Αθανασίου, Κεφαλαρίου, 

Κυργίων, Δοξάτου 

 

 ή για τη συλλογή μολυσμένων αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν ή να 
απολυμανθούν 
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• 230 συσκευασίες (150τμχ) για τους χώρους εργασίας:  

- 16 για ΚΕΠ Κυργίων, Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου 

- 18 για το Δημαρχείο  

- 16 για τους όρχους Δοξάτου και Καλαμπακίου 

- 100 για βρεφικό, βρεφονηπιακό, παιδικούς σταθμούς 

- 16 για τα ΚΑΠΗ 

- 8 για τη φιλαρμονική 

- 4 για το κλειστό γυμναστήριο  

- 32 για τα γήπεδα  

- 20 για τα κοινοτικά καταστήματα Αγίου Αθανασίου, Κεφαλαρίου, 

Κυργίων, Δοξάτου 

 

4)   Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης  
 
Αφορά στην προμήθεια πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης Λευκό ποτήρι 
νερού 25 cl συσκευασία 50 τεμαχίων |  
 

2.000 συσκευασίες(500 άτομα x 1 συσκευασία το μήνα x 4 μήνες)  

- 150 υπάλληλοι Δήμου (μόνιμοι, αορίστου, συμβάσεις, κοινωφελείς)  

- 9 υπάλληλοι Βοήθεια στο Σπίτι  

- 39 υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου  

- 150 παιδιά στις δομές βρεφικών και παιδικών σταθμών 

- 20 παιδιά στη φιλαρμονική (50 άτομα :2 πρόβες την εβδομάδα) 

- 24 Αιρετοί που βρίσκονται καθημερινά στις δομές του Δήμου  

- 108 δημότες προσερχόμενοι στα δημοτικά καταστήματα και στα 

γήπεδα  του Δήμου Δοξάτου 

 

 
5)   Αντισηπτικά – αλκοολούχα διαλύματα 
 

 Αφορά στην προμήθεια αντισηπτικών – αλκοολούχων διαλυμάτων για 

εξωτερική χρήση – προστασία χεριών μαζί με την προμήθεια applicator για τη 

χρήση αυτού. 

86 συσκευασίες αντισηπτικών μεγέθους 1 lt χ 10,20 που θα τοποθετηθούν 
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-   2 στα ΚΕΠ  
- 10 στα Δημοτικά Καταστήματα  
-   9 στους όρχους Δοξάτου και Καλαμπακίου 
-   3 στα απορριμματοφόρα 
-   4 στα WC του Δημαρχείου  
-   4 στους κοινόχρηστους χώρους του Δημαρχείου 
- 30 στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου 
- 10 στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς 
-   2 στη φιλαρμονική 
- 10 στα γήπεδα και στα κλειστά γυμναστήρια 
-   3 στα αυτοκίνητα του Βοήθεια στο Σπίτι και Κέντρα Κοινότητας 

 

175 συσκευασίες αντισηπτικών μεγέθους 5 λτ που θα χρησιμοποιηθούν για 

επαναγέμισμα των συσκευασιών 1 lt 

 
6)   Απολυμαντικά για επιφάνειες (π.χ. οικιακή χλωρίνη) 
 
α) Αφορά την προμήθεια 130 τεμ χλωρίνης λεπτόρευστης σε συσκευασίας 4 lt 

ως παρακάτω: 

16 για ΚΕΠ Κυργίων, Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου 

24 για το Δημαρχείο  

  8 για τους όρχους Δοξάτου και Καλαμπακίου 

24 για βρεφικό, βρεφονηπιακό, παιδικούς σταθμούς 

16 για τα ΚΑΠΗ 

  2 για τη φιλαρμονική 

  4 για το κλειστό γυμναστήριο  

16 για τα γήπεδα  

20 για τα κοινοτικά καταστήματα Αγίου Αθανασίου, Κεφαλαρίου, Κυργίων, 

Δοξάτου 

 

β) Αφορά την προμήθεια 520 τεμ οινοπνεύματος φωτιστικού 0,35 λτ ως 

παρακάτω: 

64 για ΚΕΠ Κυργίων, Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου 

96 για το Δημαρχείο  
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32 για τους όρχους Δοξάτου και Καλαμπακίου 

96 για βρεφικό, βρεφονηπιακό, παιδικούς σταθμούς 

64 για τα ΚΑΠΗ 

  9 για τη φιλαρμονική 

15 για το κλειστό γυμναστήριο  

64 για τα γήπεδα  

80 για τα κοινοτικά καταστήματα Αγίου Αθανασίου, Κεφαλαρίου, Κυργίων, 

Δοξάτου 

 

7)   Γάντια πλαστικά μιας χρήσης 
 

Αφορά την προμήθεια 40 συσκευασιών (100 τμχ) πλαστικών γαντιών μιας 

χρήσης για τους εργάτες που εντάσσονται της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

8)  Μάσκες εργασίας προστασίας αναπνοής μιας χρήσης 
 

Αφορά την προμήθεια 1000 μασκών προστασίας αναπνοής μιας χρήσης για 

τους εργάτες που εντάσσονται της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών αλλά και τους Δημότες που προσέρχονται στις 

υπηρεσίες του Δήμου και εμφανίζουν ενδείξεις μόλυνσης από τον ιό. 

 

6 
 



 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1.    Θερμόμετρα (μη υδραργυρικά)  

 

Αφορά στην προμήθεια 35 θερμομέτρων για τους χώρους εργασίας 

Τιμή: σαράντα ευρώ (40€)/θερμόμετρο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ολογράφως: χίλια τετρακόσια ευρώ 

Αριθμητικά:   1.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
ΑΡΘΡΟ 2.  Χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης 
 

230 συσκευασίες (140 τμχ) χάρτινων χειροπετσετών για τους χώρους 

εργασίας:  

Τιμή: δεκαπέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (15,40€)/συσκευασία 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ολογράφως: τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα δύο ευρώ  

Αριθμητικά:   3.542,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
ΑΡΘΡΟ 3.   Πλαστικές σακούλες 
 

α) Αφορά στην προμήθεια πλαστικών σακούλες για την απόρριψη των 
χρησιμοποιημένων μέσων ατομικής προστασίας και τον χαρτομάντηλων 

• 230 συσκευασίες (150τμχ) για τους χώρους εργασίας:  

 

Τιμή: σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,45 €)/συσκευασία 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  Εκατόν τρία  ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικά:  103,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

β) για τη συλλογή μολυσμένων αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν ή να 

απολυμανθούν 
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• 230 συσκευασίες (150τμχ) για τους χώρους εργασίας:  

Τιμή: ένα ευρώ και πενήντα έξι (1,56 €)/συσκευασία (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικά:  358,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης  
 
Αφορά στην προμήθεια 2.000 συσκευασιών πλαστικών ποτηριών μιας 
χρήσης Λευκό ποτήρι νερού 25 cl συσκευασία 50 τεμαχίων   
 

Τιμή: εβδομήντα λεπτά του ευρώ (0,70 €) / συσκευασία 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  χίλια τετρακόσια ευρώ 

Αριθμητικά:   1.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 Αντισηπτικά – αλκοολούχα διαλύματα 
 

 Αφορά στην προμήθεια αντισηπτικών – αλκοολούχων διαλυμάτων για 

εξωτερική χρήση – προστασία χεριών μαζί με την προμήθεια applicator για τη 

χρήση αυτού. 

α) 86 συσκευασίες αντισηπτικών μεγέθους 1 lt  

Τιμή: δέκα ευρώ και είκοσι λεπτά (10,20 €) / συσκευασία 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  οκτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτώ 

Αριθμητικά:   877,65 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

β) 175 συσκευασίες αντισηπτικών μεγέθους 5 λτ 

Τιμή: τριάντα επτά ευρώ (37 €) / συσκευασία (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ 

λεπτά 

Αριθμητικά:   6.475,28 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
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ΑΡΘΡΟ 6.    Απολυμαντικά για επιφάνειες (π.χ. οικιακή χλωρίνη) 
 
α) Αφορά την προμήθεια 130 τεμ χλωρίνης λεπτόρευστης σε συσκευασίας 4 lt 

Τιμή: δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (2,48€) / τεμάχιο 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά  

Αριθμητικά: 297,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

β) Αφορά την προμήθεια 520 τεμ οινοπνεύματος φωτιστικού 0,35 λτ: 

Τιμή: ένα ευρώ (1,00€) / τεμάχιο 

Ολογράφως:  πεντακόσια είκοσι ευρώ 

Αριθμητικά: 520,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
Άρθρο 7   Γάντια πλαστικά μιας χρήσης 
 

Αφορά την προμήθεια 40 συσκευασιών (100 τμχ) πλαστικών γαντιών μιας 

χρήσης για τους εργάτες που εντάσσονται της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών :  

Τιμή: τέσσερα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (4,96€) / τεμάχιο 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά  

Αριθμητικά: 198,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

Άρθρο 8   Μάσκες εργασίας προστασίας αναπνοής μιας χρήσης 
 

Αφορά την προμήθεια 1000 μασκών προστασίας αναπνοής μιας χρήσης  

Τιμή: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60€) / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) 

Ολογράφως:  χίλια εξακόσια ευρώ   

Αριθμητικά: 1.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την απολύμανση όλων των χώρων 

(κινητών και ακινήτων) που φιλοξενούν υπαλλήλους του Δήμου και έχουν ως 

στόχο την προστασία των εργαζομένων και των δημοτών που προσέρχονται 

στις υπηρεσίες του Δήμου Δοξάτου και γενικότερα την όσο το δυνατόν 

μικρότερη εξάπλωση του ιού.  

 

Η απολύμανση αφορά τα παρακάτω κτίρια: 

- Το Δημαρχείο στο Καλαμπάκι 
- Το Δημοτικό Κατάστημα του Δοξάτου (μαζί με το ΚΕΠ) 
- Το Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Αθανασίου (συστεγάζονται το 

ΚΑΠΗ, το ΚΕΠ και η Φιλαρμονική) 
- Το Δημοτικό Κατάστημα Κυργίων 
- Τα 2 ΚΕΠ του Δήμου στο Καλαμπάκι και στα Κύργια 
- Τα 2 εργοτάξια στο Καλαμπάκι και το Δοξάτο  
- Τα 3 ΚΑΠΗ του Δήμου  στο Καλαμπάκι, το Δοξάτο και τα Κύργια 
- Το κλειστό γυμναστήριο στο Δοξάτο και το Καλαμπάκι 
- Οι βρεφικοί, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου 

5 κτίρια σε Καλαμπάκι, Δοξάτο, Άγιος Αθανάσιος, Κεφαλάρι και 
Κύργια 

- 2 κτίρια που στεγάζεται η φιλαρμονική στην αίθουσα του παλιού 
Δημαρχείου στο Καλαμπάκι και στις εργατικές κατοικίες στο 
Δοξάτο 

- Τα 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ του Δήμου 
- Τα 6 ΔΗΜΟΤΙΚΑ του Δήμου 
- Τα 4 ΓΥΜΝΑΣΙΑ του Δήμου 
- Τα 3 ΛΥΚΕΙΑ του Δήμου 

 
Επίσης η απολύμανση αφορά και 22 αυτοκίνητα και μηχανήματα που 
μεταχειρίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Δοξάτου. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1.    Παροχή υπηρεσίας απολύμανσης κινητών και ακινήτων του 
Δήμου Δοξάτου  

 

Αφορά στην απολύμανση 42 ακινήτων του Δήμου Δοξάτου και 22 

κινητών του Δήμου  

Ολογράφως: τρεις χιλιάδες πεντακόσια  ενενήντα έξι ευρώ 

Αριθμητικά:   3.596,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΑΠΟ 2019-nCoV 

Άρθρο Είδος εργασίας Ποσότητα Τιμή Μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Άρθρο  1 Θερμόμετρα (μη υδραργυρικά) 35 32,26 1.129,10 € 
Άρθρο  2 Χάρτινες χειροπετσέτες μιας 

χρήσης 
230 11,00 

2.530,00 € 
Άρθρο  3 Πλαστικές σακούλες 230 0,36 82,80 € 
Άρθρο  3α Πλαστικές σακούλες 230 1,26 289,80 € 
Άρθρο  4 Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης 2.000 0,57 1.140,00 € 
Άρθρο  5α Αντισηπτικά – αλκοολούχα 

διαλύματα 
85 8,23 

699,55 € 
Άρθρο  5β Αντισηπτικά – αλκοολούχα 

διαλύματα 
175 29,84 

5.222,00 € 
Άρθρο  6α Απολυμαντικά για επιφάνειες 130 2,00 260,00 € 
Άρθρο 6β Απολυμαντικά για επιφάνειες 520 0,80 416,00 € 
Άρθρο 7 Γάντια πλαστικά μιας χρήσης 40 4,00 160,00 € 
Άρθρο 8 Μάσκες εργασίας μιας χρήσης 1.000 1,29 1.290,00 € 
     

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Άρθρο 1 Απολύμανση κτηρίων και 

οχημάτων του Δήμου 
σύμφωνα με το παράτημα 1. 

2 1.450,00 

2.900,00 € 
   ΣΥΝΟΛΟ 16.119,25 € 
   ΦΠΑ 24% 3.868,62 € 
   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 19.987,87 € 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Γρηγόριος Α. Ανδρεάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
 
 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΠ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

(ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟ ΚΕΠ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ) 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΡΓΙΩΝ 

2 ΚΕΠ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ – ΚΥΡΓΙΑ) 

2 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ – ΔΟΞΑΤΟ) 

3 ΚΑΠΗ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ – ΔΟΞΑΤΟ – ΚΥΡΓΙΑ) 

2 ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ (ΔΟΞΑΤΟ ,ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ)  

5 ΒΡΕΦΙΚΟΙ, ΦΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ – 

ΔΟΞΑΤΟ – ΑΓΙΟΣ-ΚΥΡΓΙΑ -ΚΕΦΑΛΑΡΙ) 

2 ΚΤΗΡΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ – ΕΡΓ. ΔΟΞΑΤΟΥ) 

10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

6 ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

4 ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

3 ΛΥΚΕΙΑ 

22 AYTOKINHTA TOY ΔΗΜΟΥ 
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