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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 193.248,42 € με 
Φ.Π.Α.24%      Κ.Α. : 7332.037  Φ35        
CPV 90670000-4 
 

Πληροφορίες : Δημήτρης Κυριακάκης 
Τηλ :  210-7485143 
Ηλ.Ταχ/μείο : d.kyriakakis@athens.gr 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ– ΟΡΟΙ 

 
  1.  Έχοντας υπόψη τon Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α’): «Κύρωση: 

α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. « 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις 

2. Λόγω του ότι  εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

Ο Δήμος Αθηναίων , κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων,  προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/16  για την παροχή υπηρεσιών, απολύμανσης των 
κτιρίων και εγκαταστάσεων  που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου 
Αθηναίων. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 193.248,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (155.845,50€ + 
37.402,92€ Φ.Π.Α. 24%) 

Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης, είναι μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέραν της 
χρονικής διάρκειας όπως ορίζεται στο (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α’),  και σύμφωνα με κάθε πιθανή 
τροποποίησή του και ισχύ.  
Κριτήριο Κατακύρωσης :  Ο  Ανάδοχος θα προκύψει από την πλέον συμφερότερη από οικονομική 
άποψηπροσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών 
τουπροϋπολογισμού της μελέτης, μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και εφόσον πληροί τις 
απαραίτητες, προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Μελέτη. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η Υπηρεσία  αφορά τις εργασίες απολυμάνσεων σε κτήρια και εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του Δήμου 
Αθηναίων. Η εργασία αυτή θα είναι επαναλαμβανόμενη με ρυθμούς που προσδιορίζονται από τη χρήση κάθε 
χώρου και περιγράφονται ομάδες χώρων με συγκεκριμένο ρυθμό επανάληψης κατωτέρω στον 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. Λόγω του απροσδιόριστου της συμπεριφοράς του Covid-
19, επιτρέπονται αλλαγές μεταξύ των ομάδων που δεν θα επηρεάζουν τον συνολικό προϋπολογισμό της 
εργασίας. 
Η εφαρμογή του προγράμματος απολύμανσης αποσκοπεί στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με κύριο 
αντικείμενο την καταπολέμηση του νέου κορωνοϊού  Covid-19.  
Σκοπός του έργου είναι η καθολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παρουσίας και δράσης του νέου 
κορωνοϊόυ Covid-19 με τακτικές και έκτακτες απολυμάνσεις που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας 
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υγείας, όπως επίσης και της απρόσκοπτης φυσιολογικής λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων ευθύνης 
του Δήμου Αθηναίων. 
 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 
 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση θα πρέπει να πληρούν όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές ασφαλείας να τηρούν όλες τις προδιαγραφές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Να 
έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ., να είναι άοσμα για χρήση σε εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους, εντελώς 
ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα:  
- Τα απολυμαντικά θα έχουν απορρυπαντικές ιδιότητες, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε 
επιφάνειες με ιδιαίτερα υψηλό μικροβιακό φορτίο, ιοκτόνο-μικροβιοκτόνο δράση, δηλαδή, δράση σε ιούς 
μύκητες-βακτηρίδια, καθώς και σπόρους μυκήτων. Δεν θα πρέπει να καταστρέφουν ή να αλλοιώνουν τις 
επιφάνειες και τα αντικείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή. Τέλος να είναι πλήρως βιοδιασπώμενα (Κυρίως 
να μην περιλαμβάνουν στην ανθρακική τους αλυσίδα αρωματικό δακτύλιο). 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  

 
Η μέθοδος ULV απολυμάνσεων – μικροβιοκτονιών που θα ακολουθηθεί θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον 
αρμόδιο επιβλέποντα επιστήμονα της αναδόχου εταιρείας συμπεριλαμβανόμενου και του εξοπλισμού. 
Ενδεικτικά :  
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επινώτιοι ψεκαστήρες, νεφελοψεκαστήρες, ομιχλοποιητές (Foggers ψυχρού 
τύπου), αυτοκινούμενα ψεκαστικά μηχανήματα ελαφρού και βαρέως τύπου (ψυχρού τύπου) και ότι άλλο 
ενδεικνύεται από την κείμενη νομοθεσία και την διεθνή βιβλιογραφία.  
Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρέπει να μην προκαλεί βλάβες στην υγεία των ανθρώπων και ζώων, 
αλλοιώσεις σε παντός τύπου εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, να μην υποβαθμίζει το περιβάλλον και ο χώρος 
μετά την απολύμανση να μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σε εύλογο χρονικό διάστημα.      

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των 

απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών. Τα απολυμαντικά σκευάσματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για τις υπηρεσίες απολυμάνσεων - μικροβιοκτονιών θα είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ 
πρέπει δε να συνοδεύονται από τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας 
εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα όπως επίσης και τη σχετική έγκριση. 

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά, 
αποθήκευση και διάθεση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης, φύλαξης και διάθεσης ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα διενεργεί κατά την 
κρίση του και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους της καταλληλότητας αυτών των 
σκευασμάτων. 
 Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτές ορίζονται από 
την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 
 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των εφαρμογών 
απολυμάνσεων - μικροβιοκτονιών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια των εργαζομένων, κατοίκων, 
επισκεπτών και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο Δήμος Αθηναίων θα μπορεί κάθε στιγμή να διενεργεί ελέγχους τόσο για την καταλληλότητα 
(ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης, τρόπος διάθεσης κ.ά.) όσο και για την ορθή 
χρήση εφαρμογής των βιοκτόνων σκευασμάτων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας του προσωπικού που 
απασχολεί, διαχείριση άδειων συσκευασιών κ.ά.).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

Οι εργασίες απολύμανσης θα περιλαμβάνουν περιοδική απολύμανση κτιρίων και  εγκαταστάσεων με 
συχνότητα ανά ομάδα χώρων όπως προσδιορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, για χρονικό διάστημα δύο (2) 
μηνών: 

Επισυνάπτονται ενδεικτικοί πίνακες των ομάδων των  κτιρίων- εγκαταστάσεων, με κατά προσέγγιση 
έκτασησε τμ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χώρων, διατηρώντας την αναλογία των 
συνολικών εμβαδών απολυμασμένων χώρων, ώστε να μην μεταβάλλεται ο συνολικός 
προϋπολογισμός. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ CONID-19 
(Ο Πίνακας είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός για τον Δήμο Αθηναίων που διατηρεί το δικαίωμα να 

υποδείξει όλους τους χώρους αρμοδιότητάς του) 
 

Α ομάδα με συχνότητα απολύμανσης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΕ 

m2 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 600 

 
 

Β ομάδα με συχνότητα απολύμανσης 
3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΕ 

m2 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 94 & ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Α.Τ. 2ΗΣ-7ΗΣ Δ.Κ.               380.00 

ΚΙΟΥ 5 Δ.Α.Τ.  4ΗΣ-5ΗΣ & 6ΗΣ Δ.Κ.               454.81 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 151 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ            2,464.00 

ΑΝΑΣΤ. ΖΙΝΝΗ 9 & ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ               100.00 

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ & ΦΥΛΗΣ 255-259 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                  
65.00 

ΒΙΘΥΝΙΑΣ 2 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                          
60.00 

ΨΑΡΡΩΝ 63 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                          
55.00 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 44-46 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                          
70.00 

ΤΡΙΒΩ-ΝΙΑΝΟΥ 29 ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ              167.00 

ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ                             
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-     

ΝΙΚΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ                             
-     

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΑΣΤΕΓΩΝ (ΚΥΑΔΑ) 

  

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 66-70 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΑΣΤΕΓΩΝ (ΚΥΑΔΑ) 

  

ΔΟΜΟΚΟΥ 2 & ΦΙΛΑ-ΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ   

ΡΑΖΗΚΟΣΤΑ 20 & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  625.00 

ΣΟΛΩΝΟΣ 78 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  591.00 

ΦΑΝΟΣΘΕΝΟΥΣ & ΦΡ. ΣΜΙΘ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ         
30.00 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ        1,712.17 

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ                          
82.57 

ΧΑΝΙΩΝ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ               429.56 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 14  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ            3,585.35 

 
 
 

Γ ομάδα με συχνότητα απολύμανσης 
ΚΑΘΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟ 
ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΕ 

m2 

ΑΘΗΝΑΣ 63 ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 6.400 

 
 

Δ ομάδα με συχνότητα απολύμανσης 
1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΣΕ m2 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 5 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.500 

ΧΕΙΜΑΡΑΣ 49 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                          
90 

ΤΣΟΥΝΤΑ 21-23 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                          
60 

ΖΕΥΞΙΔΟΣ 20 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                          
60 

ΜΙΛΗΤΟΥ 9-11 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                        
105 

ΚΡΕΟΝΤΟΣ 16 & ΑΙΜΟΝΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                        
110 

ΑΚΡΟΘΩΩΝ 52 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                          
60 

ΦΩΤΗΛΑ 30 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                          
80 

ΚΟΡΥΤΣΑΣ 27 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                          
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80 

ΔΡΟΣΟ-ΠΟΥΛΟΥ 224 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                          
80 

ΔΗΜΟΦΩ-ΝΤΟΣ 111-113 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                        
100 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 41-43 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                        
200 

ΔΟΥΡΙΔΟΣ 4-6 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Κ.                          
30 

 
 
 
 

Ε ομάδα με συχνότητα απολύμανσης 
1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΣΕ m2 

ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                        
344.00 

ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ & ΧΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ SOFTEX   

ΑΘΗΝΑΣ 16 Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 2,557.51 

ΑΘΗΝΑΣ 63 Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ                        
660.00 

ΑΙΟΛΟΥ 47 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                          
70.00 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α΄& ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΩΤΗΣ   

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ 49 ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
"ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" 

1,100.00 

ΑΡΜΟΔΙΟΥ 16 [ΕΝΤΟΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣ] 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ                        
120.00 

ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 45 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                          
60.00 

ΒΗΛΑΡΑ 1 ΟΜΟΝΟΙΑΣ                          
70.00 

ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 17 ΨΥΡΡΗ-ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ                        
145.00 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ [ΕΝΤΟΣ] ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ                          
60.00 

ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 8, 8ος Όροφος ΓραφειοΕπιτροπου   

ΖΩΦΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                        
200.00 

ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  

Θήρας 31, Κυψέλη, 112 52 6η Δημοτική Κοινότητα   

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 94                        
200.00 

ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ & ΚΑΛΟΓΡΙΩΝΗ ΠΛΑΚΑΣ                          
40.00 
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 1,000.00 

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 65 Α' [ΟΠΙΣΘΕΝ LADA] LADA   

ΛΕΝΟΡΜΑΝ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 35 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                          
20.00 

Λένορμαν και Αλεξανδρείας 35, 
Κολωνός, 104 41 

4η Δημοτική Κοινότητα 
  

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 65 Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ                        
975.00 

ΛΙΟΣΙΩΝ 22 & ΜΑΓΕΡ 27 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  13,351.00 

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 45 & 47 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ … 

  

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                        
453.00 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9 & 10                         
555.00 

Πανόρμου 59, Αμπελόκηποι, 115 24 7η Δημοτική Κοινότητα   

Πατησίων 237, Πλ.Κολιάτσου, 112 54 5η Δημοτική Κοινότητα   

ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ [ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ] ΚΟΡΑΗ                          
70.00 

Πλ.Ηρώων 3, Πλ.Ψυρρή, 105 54 1η Δημοτική Κοινότητα   

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ   

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 20 Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

5,539.50 

ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 135 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                          
60.00 

ΣΥΓΓΡΟΥ 77 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ   1,265.75 

ΣΦΙΓΓΟΣ 13 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57 Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ   2,752.70 

Τριών Ιεραρχών 74,118 51 3η Δημοτική Κοινότητα   

Υμηττού 251, Παγκράτι, 116 32 2η Δημοτική Κοινότητα   

ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΕΝ. 17 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                          
60.00 

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 159 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                          
90.00 

ΦΩΚΙΩΝΟΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ            
35.00 

Χ.Ο. ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ 
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ΣΤ ομάδα (ΣΧΟΛΕΙΑ)  με συχνότητα απολύμανσης 

ΑΠΑΞ 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΣΕ m2 

ΑΔΡΙΑΝΟΥ 106-108 & ΦΛΕΣΣΑ 2 46οΝ-74o Δ 707,08 

ΑΔΡΙΑΝΟΥ 114 1ο Πειρ/κό Γ 1.375,44 

ΑΚΟΜIΝΑΤΟΥ 40 34οΝ-51οΔ 1.382,14 

ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 & ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 14ο Γ  3.581,63 

ΑΡΑΧΩΒΗΣ 48 & ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 5οΓ 3.064,50 

ΓΕΝ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25-27 9οΝ-71οΝ-71οΔ  2.136,36 

ΕΡΑΤΥΡΑΣ & ΣΑΜΟΥ 46 4οΓ-4οΛ 2.002,77 

ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 81 & ΜΠΙΓΛΙΤΣΑΣ 2 13οΝ-9οΔ 1.359,44 

ΗΠΕΙΡΟΥ 4 Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο 3.963,00 

ΗΠΙΤΟΥ 15 1ο Πειρ/κό Λ 1.512,97 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 30 82οΝ-36οΔ  2.219,59 

ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 1 & ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 27οΝ-70οΔ  2.308,53 

ΚΩΛΕΤΤΗ 34 & ΣΟΥΛΤΑΝΗ 95οΝ-35οΔ-5ο Εσπ.ΕΠΑΛ 2.703,15 

ΛΙΟΣΙΩΝ 42 (το ΦΕΚ απαλλοτρίωσης 
περιλαμβάνει μόνο τμήμα του 
οικοπέδου προς ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ ) & 
ΜΙΧ.ΒΟΔΑ 9 

35οΝ-106οΝ-54οΔ-55οΔ-42οΛ-6ο Εσπ.Λ 3.312,68 

ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 12 42οΓ  644,69 

ΣΙΝΑ 70 ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΙΟΥ & 
ΟΙΤΗΣ 

14οΝ-14οΔ -2ο ΕΠΑΛ 2.819,90 

ΣΙΚΕΛΙΑΣ 7 & ΑΓΛΑΥΡΟΥ 12 14οΛ 3.347,29 

ΑΛΦΕΙΩΝΙΑΣ 10-12 & ΒΟΥΤΣΙΝΑ 13οΓ-13οΛ  3.857,21 

ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 6 & ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ & 
ΙΛΙΑΔΟΣ 

90οΔ-123οΔ-68οΝ-88οΝ 1.837,68 

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 2 43οΓ-43ο Λ 6.261,60 

ΔΑΜΑΡΕΩΣ 65 8οΝ-67οΝ-2οΔ 1.837,68 

ΔΑΜΑΡΕΩΣ 166 ΚΑΙ ΦΡΥΝΩΝΟΣ 114Ν-44Ν  681,88 
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ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ 17 128οΝ  221,80 

ΕΚΑΤΑΙΟΥ 80 & ΧΕΡΣΙΦΡΟΝΟΣ 72οΝ-78οΝ-92οΔ  3.809,04 

ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 12 & ΦΕΡΕΚΥΔΟΥ 7οΝ-3οΔ  2.220,18 

ΕΡΓΟΤΙΜΟΥ & ΙΟΦΩΝΤΟΣ 6οΝ-69οΝ  154,86 

ΖΕΥΞΙΔΟΣ 1 & ΠΥΘΕΟΥ 7 6οΓ-6οΛ-3ο Εσπ.Λ 7.272,36 

ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ & ΚΟΝΩΝΟΣ 16 & 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 24 

4οΔ - 2οΝ ΕΛΕΠΑΠ - 2οΔ ΕΛΕΠΑΠ & 1οΝ-
1οΔ φιλοξενούνται στο ΕΛΕΠΑΠ 3.439,14 

ΚΡΟΤΩΝΟΣ 4 & ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ & 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΑΡΠΟΥ 

70οΝ-86οΝ-89Δ  2.260,86 

ΚΥΝΙΣΚΑΣ 29 - ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ 36 KAI 
MOYΣΟΥΡΟΥ 

17οΓ-17οΛ- 10οΝ-11οΝ-13οΔ 5.675,51 

ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 55 59οΝ-112οΝ-94οΔ 2.322,23 

ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 70 & ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ 56οΝ-117οΔ-103οΔ  2.892,21 

ΠΡΑΤΙΝΟΥ 19 & ΣΠ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 20 103οΝ-1οΔ-7οΓ-7ο Λ-3ο Εσπ 8.851,58 

ΠΥΘΕΟΥ 9 & ΑΓΚΥΛΗΣ 45οΝ-73οΝ-93οΔ 3.062,20 

ΠΥΡΡΑΣ 15 100οΔ  2.044,53 

ΤΙΜΟΘΕΟΥ 18 & ΔΑΜΑΡΕΩΣ 10ο ΕΠΑΛ 1.531,53 

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 163 91οΔ 2.136,42 

ΦΩΤΟΜΑΡΑ 60 & ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ 43οΝ-135οΝ-96Δ  2.037,10 

ΑΛΙΜΟΥΣΙΩΝ 28 47οΝ-49οΝ  296,68 

ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 51-55 137οΔ  1.732,09 

ΑΛΚΜΗΝΗΣ 71 & ΑΙΓΗΪΔΩΝ 51οΝ-52οΝ  644,54 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37-41 & ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1ο ΕΠΑΛ-4οΣ.Ε.Κ  11.528,09 

ΑΧΝΙΑΔΩΝ 3-5 & ΟΡΦΕΩΣ 58 53οΝ-87οΔ 1.666,12 

ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ 72οΔ-48οΝ  2.393,99 

ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 106 & ΑΡΙΣΤΟΒΟΛΟΥ 12 96οΝ  266,98 

ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ & ΣΦΗΤΤΙΩΝ 3 12οΓ-12οΛ  4.390,08 

ΚΥΚΛΩΠΩΝ 6, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΝΑΝΙΩΝΟΣ 1 

76οΔ  3.296,99 
50οΝ--87οΝ 3.296,99 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 63 85οΝ-64οΔ  1.563,27 

ΟΡΦΕΩΣ & ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 63οΓ-63οΛ  5.598,68 

ΠΑΝΔΩΡΟΥ 13-15 & ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ  62οΓ  2.641,62 

ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ 46 81οΔ 2.023,37 
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ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 56 85οΔ  1.766,53 

ΤΡΩΩΝ & ΠΑΛΛΗΝΑΙΩΝ 
77οΔ  585,59 
73ο Δ 2.703,32 

ΤΡΩΩΝ 2 9οΓ-9οΛ 3.552,94 

ΑΙΜΟΝΟΣ & ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ 130οΝ & 60οΔ  1.916,17 

ΑΛΑΜΑΝΑΣ 6 & ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 134οΝ-66οΔ  2.647,72 

Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 81 & ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 60οΝ  156,10 

ΓΡΑΜΜΟΥ 23 -Λ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & 
ΣΜΟΛΙΚΑ 

53οΛ- 89οΝ-104οΝ-32οΝ-62οΔ 8.019,56 

Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ 5-7 79οΝ-145οΔ 2.339,39 

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 67 55οΝ-116οΝ-57οΔ-61οΔ 4.514,75 

ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 4 3ο TEE - 9ο ΤΕΕ 2.259,34 

ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 6 & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ & 
ΔΗΜΟΦΙΛΟΥ 

66ο Γ  1.791,98 

ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ  115οΝ-162οΔ  2.452,57 

ΖΥΜΠΑΡΑΚΗ & ΤΕΡΤΙΠΗ & ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ 20οΓ-20οΛ  3.460,97 

ΚΑΛΑΜΑ 2 128οΔ-54οΓ  5.415,21 

ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 10 & ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 127οΔ  1.419,50 

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 268 -270 61οΝ-58οΔ  1.223,60 

ΛΙΟΣΙΩΝ 195 & ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 52οΔ-67Γ 4.157,28 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΡΑΚΑ  31οΔ-48οΓ 1.988,13 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΟΡΑΚΑ 11οΔ-63οΔ-64οΝ-105Ν  2.718,69 

ΠΥΛΟΥ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 43 27οΛ-51οΓ  4.473,78 

ΠΥΡΛΑ 31-33 117οΝ-118οΝ-131οΝ  594,08 

ΡΙΚΑΚΗ 9 75οΔ  1.346,32 

ΣΥΡΡΑΚΟΥ 2 67οΔ  2.476,63 

ΤΕΡΤΙΠΗ 42 & ΓΕΡΑΚΗ 22οΝ-69οΔ  1.705,25 

ΤΙΜΑΙΟΥ 9 56οΔ  1.906,38 

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 1-5 & ΔΙΣΤΟΜΟΥ 52οΛ 1.887,88 

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 2-4 52οΓ 4.514,75 

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΔΟΡΔΟΥ & 
ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ 

50οΓ-50οΛ-141ο Ν-59ο Δ  3.624,37 

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΜΕΤOXITH 140οΝ-144οΔ  2.182,68 
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ΑΙΛΙΑΝΟΥ 10Α & ΣΕΡΙΦΟΥ 62οΝ-48οΔ  2.081,04 

ΑΧΑΡΝΩΝ & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 411- 413& 
ΚΗΠΩΝ 

49οΛ  1.892,09 

ΑΧΑΡΝΩΝ 399 & ΤΣΟΥΝΤΑ & ΚΗΠΩΝ  49ο Γ 3.430,92 

ΚΗΠΩΝ & ΤΣΟΥΝΤΑ & ΚΗΠΩΝ  97οΝ-39οΔ-141οΔ  3.430,92 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ & ΩΡΩΠΟΥ 143οΝ-144οΝ 491,48 

ΕΥΓ.ΚΑΡΑΒΙΑ 9 & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 142οΝ-79ο Δ  2.809,90 

ΕΥΘΥΚΡΑΤΟΥΣ 8 173οΔ 1.336,00 

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 50 ΤΣΙΛΛΕΡ & 
ΧΑΝΣΕΝ 

109οΔ - 95ο Ν 2.211,00 

ΘΥΣΣΟΥ & ΑΒΙΑΣ & ΑΛΙΑΡΤΟΥ & 
ΚΛΕΩΝΩΝ 

68οΓ 1.761,26 

ΚΕΑΣ 69 46οΔ  1.483,70 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 10-16 & Θ. ΑΝΝΙΝΟΥ 142οΔ  2.059,80 

Λ. ΙΩΝΙΑΣ & ΡΩΣ 18οΓ-18οΛ  5.223,37 

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 71  65οΓ 4.983,73 

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 59 & ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 44οΔ-152οΔ-110ο Ν  4.983,73 

ΝΙΡΒΑΝΑ & ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ 34 & ΖΕΡΛΕΝΤΗ  65οΛ  1.813,42 

" ΘΕΡΜΙΔΑ" ΚΡΩΜΝΗΣ & ΒΟΛΒΗΣ & 
ΟΛΟΦΥΤΟΥ & ΛΑΡΝΕΩΣ 

22οΛ  2.272,38 

ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 2 & ΤΡΑΛΛΕΩΝ & ΦΩΚΑ & 
ΩΡΩΠΟΥ 

25οΔ-174οΔ  5.146,29 

ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 4 101οΔ 1.049,70 

ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ 20 & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ 130οΔ  1.823,18 

ΠΡΟΜΠΟΝΑ 44 & ΤΕΛΕΣΙΟΥ 1οΝ-129οΔ  1.620,38 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 20 & ΑΝΝΙΝΟΥ 74οΝ-24οΔ  2.336,12 

ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ 10 & ΙΩΝΙΑΣ & 
ΑΡΙΟΒΑΡΖΑΝΟΥ 

59οΓ-59οΛ  3.784,90 

ΣΙΤΑΚΗΣ & ΦΩΚΑ & ΑΛΙΑΡΤΟΥ 98οΝ-121οΝ-113οΔ  2.167,07 

ΤΑΥΓΕΤΟΥ 60 ΓΚΡΑΒΑ 
21οΓ-21οΛ-40οΛ -38οΝ-81οΝ-113οΝ-

65οΔ-112οΔ-132οΔ - 40oΓ 60.000,00 

ΤΡΑΛΛΕΩΝ & ΩΡΩΠΟΥ 30οΝ-145οΝ 323,42 

ΤΣΙΛΕΡ 23& ΧΑΝΣΕΝ & 
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

75οΝ 289,98 

ΧΑΛΚΟΜΑΤΑΔΩΝ 42 & ΙΣΤΡΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ 
ΔΙΟΠΟΛΕΩΣ & ΝΑΣΛΗ) 

34ο Δ-88οΔ  1.702,83 

ΧΑΛΚΟΜΑΤΑΔΩΝ & ΙΣΤΡΙΑΣ 2ο Ν-133ο Ν  653,41 
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ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 101, ΑΔΜΗΤΟΥ, 
ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΓΑΜΟΥ 

65οΝ-92οΝ-50οΔ 2.609,55 

ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ 47, ΠΥΘΙΑΣ, ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ 
ΚΑΙ ΑΕΤΩΝ 

39οΓ-39οΛ  5.653,71 

ΔΟΙΡΑΝΗΣ 43 29οΔ  1.421,30 

ΕΡΑΣΜΟΥ-ΕΥΑΓΡΙΟΥ-AMEΡIOY- 
ΕΥΡΥΚΛΕΙΔΟΥ &ΚΑΥΚΑΣΟΥ 

72o Γ 4.922,23 
33οΔ 4.922,23 

122οΝ & 123οΝ  4.922,23 

ΘΗΡΑΣ 110 & ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ  90οΝ-108οΔ-170οΔ  992,65 

ΘΗΡΑΣ 45-47 & ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 16 19οΛ  2.274,06 

ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ & ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ 4 & 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

26οΝ-93οΝ-119οΝ-27οΔ-30οΔ 3.509,51 

ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 26 & ΠΕΛΛΗΝΗΣ  150οΔ  2.478,71 

ΚΟΚΚΕΡΕΛ 14 & ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 4οΝ-107οΝ-38οΔ-120οΔ  1.854,15 

ΚΥΠΡΟΥ 43 37οΝ-21οΔ-165οΔ  2.238,51 

ΚΥΨΕΛΗΣ 46 & ΠΑΞΩΝ - ΡΗΝΕΙΑΣ 2 
15οΛ 5.935,33 

15οΓ-60οΓ  5.935,33 

ΚΥΨΕΛΗΣ & ΤΡΟΙΑΣ & ΚΙΜΩΛΟΥ 148οΝ-133οΔ  2.659,46 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 50 & ΠΑΤΜΟΥ & ΚΝΩΣΣΟΥ 22οΔ - 91οΝ 1.509,92 

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 8 23οΝ-63οΝ-20οΔ 1.716,12 

ΜΙΧ. ΝΟΜΙΚΟΥ 26 76οΝ-23οΔ 627,94 

ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ 23 29οΝ-28οΔ 1.128,94 

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 33 8οΓ-Λ-1ο ΕσπΓ-Λ-4ο Ειδ.Δ 7.129,88 

ΠΥΘΙΑΣ 38 45οΔ 871,76 

ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ 14 129οΝ -149Ν 614,74 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ 67-71 & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 172οΔ  1.547,50 

ΤΑΡΣΟΥ 26 & ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 53οΔ  1.099,33 

ΥΓΕΙΑΣ 11Α & ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 66οΝ-80οΝ-99οΔ 2.309,88 

ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 63 24οΝ-139οΝ-26οΔ 2.235,49 

ΧΕΥΔΕΝ & ΑΧΑΡΝΩΝ  2.140,00 

ΑΙΓΙΟΥ 33 & ΖΑΓΟΡΑΣ 18 & ΙΜΙΩΝ & 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

41οΝ - 102οΝ - 10ο Δ  2.870,66 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 183 & Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ 46οΓ 1.242,09 

ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΥ 3 & ΒΟΛΟΝΑΚΗ & 
ΔΑΣΙΟΥ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΥ 

57οΓ-57οΛ  2.171,44 
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ΑΧΑΙΑΣ 3 // ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 18οΝ-40οΝ-18οΔ-56οΓ 2.532,26 

ΒΑΡΒΑΚΗ 23 21οΝ-127οΝ-41οΔ 3.560,27 

ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ 25 102οΔ 1.971,79 

ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 14-18 & K.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 134οΔ  1.268,70 

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 40 & ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 38οΓ-38οΛ  2.585,29 

Ι.ΠΑΓΚΑ - ΛΑΚΩΝΟΣ & ΧATZΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  16οΝ-77οΝ  378,41 

Θ.ΙΩΑΝΝΙΔΗ 7-11 &N. ΦΛΩΡΟΥ 20οΝ-107οΔ 2.549,09 

ΚΕΔΡΗΝΟΥ & ΤΣΕΛΙΟΥ 120οΝ-111οΔ-23οΓ 238,84 

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΥ 2 (& ΒΟΛΟΝΑΚΗ & 
ΔΑΣΙΟΥ) 

42οΝ-57οΝ-12οΔ 3.674,38 

ΛΑΡΙΣΗΣ & ΠΑΝΟΡΜΟΥ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ & 
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 42 

16οΓ-16οΛ- 104οΔ 4.159,38 

ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ & ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2-4 & 
ΡΑΓΚΑΒΗ 84 

40οΔ -19οΝ-111οΝ  2.145,72 

ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 94 & ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 135οΔ 1.701,70 

ΝΕΣΤΟΥ 4 1ο ΕΚ-6οΕΠΑΛ-7ο Εσπ/νό ΕΠΑΛ 8.439,22 

Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 10 15o Δ-15ο Ν 6.520,71 

Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 12 & ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ & 
Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

2ο Πειρ/κό Λ - 2ο Εσπ/νό Γ- Λ  6.762,30 

ΠΑΝΟΡΜΟΥ & ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 17οΝ-124οΝ-17οΔ-56οΛ 2.903,28 

ΠΟΝΤΟΥ 67-69 & ΠΑΡΓΑΣ & ΑΓ.ΘΩΜΑ 
& ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 

12οΝ-101οΝ-132οΝ-8οΔ-9οΕιδ.Δ-106οΔ 6.738,98 

ΣΟΥΚΑ 3 & ΧΟΡΜΟΠΟΥΛΟΥ 20 
24ο Λ - 25οΝ-138οΝ-105οΔ-166οΔ 6.489,27 

24οΓ 6.489,27 

ΤΙΜ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 19 33οΝ-16οΔ 2.068,84 

ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ & ΤΣΟΧΑ  2ο Πειρ/κό Γ  3.792,20 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 174 & ΞΙΦΙΟΥ 12 & 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 

46οΛ  3.540,30 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
475.225,88 

 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακα  Απολυμάνσεις  Κτιρίων – Εγκαταστάσεων 

ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ σε m2 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΘΕΝΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 
σε m2 
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Α ομάδα με συχνότητα 

απολύμανσηςΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
1.000,00 60 60.000,00 

Β ομάδα με συχνότητα απολύμανσης 

3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
11.500,00 24 276.000,00 

Γ ομάδα με συχνότητα απολύμανσης 

ΚΑΘΕ 3 ΗΜΕΡΕΣ 
6.424,00 20 128.480,00 

Δ ομάδα με συχνότητα απολύμανσης 

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
3.655,00 8 29.240,00 

Ε ομάδα με συχνότητα απολύμανσης 

1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 
35.000,00 2 70.000,00 

ΣΤ ομάδα (ΣΧΟΛΕΙΑ)  με απολύμανση 

ΑΠΑΞ 
475.250,00 1 475.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ   1.038.970,00 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε εύλογο αριθμό επιπλέον απολυμάνσεων μέχρι ποσοστό 10%, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, εφόσον παραστεί ανάγκη χωρίς επιπλέον χρέωση . 
 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Πιστοποίηση - Έλεγχος αποτελεσματικότητας -Αρχεία: 
 
Η ανάδοχος εταιρεία θα έχει κατά τις εφαρμογές εξοπλισμό ελέγχου αποτελέσματος απολύμανσης, 
ενδεικτικά μπορεί να έχει :  Swabtest επιφανειών ή λουμινόμετρο ή οτιδήποτε άλλο προσφέρεται για την 
απόδειξη του επιθυμητού αποτελέσματος κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του Δήμου Αθηναίων.  

Έκτακτες εφαρμογές 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη και υποχρέωση να καταγράφει όλες τις έκτακτες ενέργειες που αφορούν το 
παρόν έργο ανά εφαρμογή και να δημιουργεί φάκελο (έκταση, είδος, μεθοδολογία, σκευάσματα) και να τον 
αποστέλλει σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή στην επιβλέπουσα Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων σε χρονικό 
διάστημα μικρότερο των 10 ημερών, εργάσιμων και μη.  
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Προγραμματισμένες εφαρμογές   

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος πρόγραμμα εργασιών 
ανά εβδομάδα στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.   

Επίσης θα πρέπει να υποβάλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία ανά μήνα (τέλος κάθε μήνα): 

 συγκεντρωτική αναλυτική λίστα με τους  χώρους που έχει απολυμάνει   
  
Αποτελέσματα: 
 
Με το τέλος του προγράμματος θα πρέπει να κατατεθεί συνολική έκθεση πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει 
το σύνολο των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την πορεία εξέλιξης των εργασιών. Επιπλέον στην Έκθεση 
αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά της μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών, προβλήματα που 
αντιμετωπίστηκαν και προτάσεις μελλοντικής βελτίωσης τους. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος 
συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από το Δήμο Αθηναίων, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων 
είναι συμβατό με τις εργασίες της σύμβασης - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.    
 
Υποχρεώσεις: 
 

 Οι εργασίες της παρούσας σύμβασης θα πραγματοποιούνται μετά από αίτημα του Δήμου Αθηναίων 

 Η αραίωση, όπου αυτή χρειάζεται, του απολυμαντικού διαλύματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος.  

 Η χρησιμοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του.  

 Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και γενικότερα ο χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται από τα 
ψεκαστικά συνεργεία θα διατηρείται καθαρός με μέριμνα του Αναδόχου. 

 Ρύπανση του χώρου αυτού με σκευάσματα, ψεκαστικό υγρό, κενά δοχεία των σκευασμάτων δεν 
επιτρέπεται. 

 Η διαχείριση των κενών δοχείων θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ορθής αποθήκευσης και 
φύλαξης γεωργικών φαρμάκων με ευθύνη του Αναδόχου. 

 Οι εφαρμογές της απολύμανσης/μικροβιοκτονίας θα γίνονται με ευθύνη του Αναδόχου υπό την 
επίβλεψη δικού του υπεύθυνου επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, τα 
οποία θα φυλάσσει ο υπεύθυνος υπάλληλος ή ωφελούμενος που παρίσταται στο χώρο εφαρμογής, με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας των επί τόπου εργαζομένων του Αναδόχου, του Δήμου Αθηναίων και των φορέων αυτού 
καθώς και για την μετέπειτα ασφαλή χρήση του. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.  

 Θα παρέχονται πληροφορίες στον υπεύθυνο υπάλληλο ή ωφελούμενο, που θα παρίσταται ανά χώρο 
εφαρμογής, όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων, τη δραστικότητά 
τους, τις προφυλάξεις κλπ, οι οποίες θα δίδονται προφορικά, αλλά και γραπτά στο πιστοποιητικό, που 
θα παραδίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Αναδόχου, μετά το πέρας κάθε εφαρμογής. 

 Θα χρησιμοποιηθούν σκευάσματα και μέθοδοι, έχοντας ως κριτήριο επιλογής την ελάχιστη τοξικότητα 
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τη μέγιστη ασφάλεια 
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εφαρμογής τους, τη δυνατότητα εφαρμογής τους χωρίς παρεμπόδιση των λειτουργιών της εκάστοτε 
Υπηρεσίας και τη διακριτικότητα εφαρμογής τους. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
 Ο Ανάδοχος, ταυτόχρονα με την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών στους ορισθέντες χώρους (κτίρια- 
εγκαταστάσεις αρμοδιότητας Δ.Α.), θα έχει την υποχρέωση της επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου 
Αθηναίων σε ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος. Ειδικά αναλαμβάνει να διαθέσει την 
επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία του επί του αντικειμένου στον Δήμο Αθηναίων εφόσον του ζητηθεί, 
ακόμα και για ζητήματα πέραν των σημείων εφαρμογής των εργασιών.  
 Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τις Δημοτικές Υπηρεσίες μπορεί να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες 
πρόσθετες ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στα σημεία εφαρμογής. 
 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις του Δήμου Αθηναίων και 
τους κανόνες ορθής πρακτικής με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επίτευξη του 
άριστου αποτελέσματος, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασμό του περιβάλλοντος, καθώς και 
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ειδών.   
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑ 7332.037 Φ 35/45 του προϋπολογισμού  με το ποσό των 193.248,42€ του 
οικονομικού έτους 2020 .  

 
Φορέας χρηματοδότησης είναι o Δήμος Αθηναίων. Η δαπάνη θα βαρύνει τη με Κ.Α.: 7332.037  Φ35« …….. »η 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού δεν υπάρχει για το 2020 και θα προταθεί στην επόμενη αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού  του Δήμου Αθηναίων. 
 
Πίνακας Δεσμεύσεων  : (Θα συμπληρωθεί μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού)  
 

 Το υπ’αρ. ……./……….2020 (ΑΔΑΜ:20REQ00………./……..2021) Πρωτογενές Αίτημα της 
αρμόδιας Διεύθυνσης  …… 
 Την υπ’ αρ. πρ.…….. (ΑΔΑ:…………Ω6Μ-…, ΑΔΑΜ:20REQ00………………/……….2020) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) - Εγκεκριμένο Αίτημα - με αρ. πρωτ.: ………./……..2020, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α ……. στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικ. έτους 2020 και περιλαμβάνει: διάθεση 
πίστωσης ποσού …………€ σε βάρος της με Κ.Α.Ε. …….. πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
 

 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας (εργασίες απολύμανσης, εντόμων και 
τρωκτικών κ.λπ.). Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή 
Επιμελητήρια που τηρούνται στην Ελλάδα. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ άδεια καταπολέμησης παθογόνων οργανισμών (μικροοργανισμών, 
εντόμων και τρωκτικών) σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
να απασχολεί: 
 
1. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, να 
διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους πιστοποιητικά: 
Να διαθέτουν  
α) ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για το σύστημα διαχείρισης και ποιότητας στο αντικείμενο 
απολυμάνσεις-μικροβιοκτονίες 
β) ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για το αντικείμενο απολυμάνσεις-μικροβιοκτονίες 
 
γ) OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο για το αντικείμενο απολυμάνσεις-μικροβιοκτονίες 
 
δ)ISO 27001 ή ισοδύναμο για την ασφάλεια των πληροφοριών με αντικείμενο απολυμάνσεις- 
μικροβιοκτονίες που να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 
 
Να διαθέτει κυρωμένο κανονισμό εργασίας από το Υπουργείο εργασίας. 
 
Να αποδείξει την συμμόρφωση του κατά τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την 
σχετική Εθνική νομοθεσία(να έχει ορίσει DPO στην αρμόδια αρχή).  
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2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση θα πρέπει να πληρούν όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές ασφαλείας να τηρούν όλες τις προδιαγραφές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας.  

  3.  Προσωπικό:  
 
 Γενικά το προσωπικό  που θα απασχοληθεί για την συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής 
Περιβάλλοντος  , Αρ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ 19954 20/3/2020 ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ. 
 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οιοικονομικοίφορείς απαιτείται να 
διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών , σε υπηρεσίες  απολύμανσης τουλάχιστον , κατά την προηγούμενη της 
δημοσιεύσεως της παρούσης τριετία (2017-2018-2019) ίσο ή ανώτερο με το 30% του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 

 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Ο Δήμος Αθηναίων δύναται, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων, να ζητήσει την παράταση της 
υλοποίησης του προγράμματος ή την εκτέλεση συμπληρωματικών υπηρεσιών αυτών της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης εάν απαιτηθούν για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του 
σκοπού των εργασιών. Λόγοι παράτασης ή επέκτασης μπορεί να είναι η απειλή της Δημόσιας Υγείας, η έκδοση 
οδηγιών και αδειών για χρήση νέων μεθόδων από τα συναρμόδια Υπουργεία, η αναγκαιότητα λήψης 
πρόσθετων μέτρων για τον όποιο λόγο, ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες οι οποίες δύναται να ευνοούν τη 
δημιουργία ανθυγιεινών εστιών, η αναγκαιότητα πρόσθεσης νέων σημείων παρέμβασης λόγω αντιμετώπισης 
προβλημάτων, κ.λπ. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την αξία των πραγματοποιηθέντων 
εργασιών. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις μηνιαίες εκθέσεις του έργου και μετά την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. Η τιμολόγηση θα είναι σύμφωνη με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς και τον 
αντίστοιχο αριθμό και είδος εφαρμογών, που πραγματοποιήθηκαν. 
Για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την Επιτροπή παραλαβής, ο ανάδοχος θα πρέπει  να 
παραδίδει έγκαιρα σε όποια Υπηρεσία του υποδειχθεί και κρίνεται σκόπιμο από την Δ/νση Πρασίνου & 
Αστικής Πανίδας: 

1. Μηνιαίες εκθέσεις εφαρμογών οι οποίες θα αναφέρουν τις συνολικές πραγματοποιηθείσες  εργασίες, 
το είδος έκαστης εργασίας και τον συνολικό αριθμό εφαρμογών. Οι εκθέσεις θα τεκμηριώνονται 
συνοπτικά σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.  

2. Οτιδήποτε άλλο θα προτείνει η Επιτροπή παραλαβής ή και ο ανάδοχος που κρίνεται σκόπιμο για την 
παραλαβή του αντικείμενου. 

3. Τελική έκθεση ολοκλήρωσης των εργασιών (για την λήξη της σύμβασης).  
Εγγυήσεις  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.                                                                       
Ποινικές Ρήτρες 

1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις 
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βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν 
μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο 
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας) η οποία μπορεί να 
ζητήσει την συνδρομή και άλλων υπηρεσιών του Δήμου αν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον 
έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους 
εντεταλμένους για την επίβλεψη των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των πάσης 
φύσεως συμβούλων της Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει 
σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να 
διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 
3. Αρμοδιότητες υπηρεσίας: Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείταιστο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016.  
4. Η επίβλεψη των εργασιών θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά στην τήρηση των Συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος κάθε εργασίας, αυστηρή τήρηση 
χρονοδιαγράμματος κ.λ.π.). 
5. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ούτε 
μειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι παρόντες όροι. 
6. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή και άλλων υπηρεσιών του Δήμου (αν κριθεί απαραίτητο), στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
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Παραλαβή υπηρεσιών 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό 
σύμφωνα με την παρ.3 και την παρ.11 εδ. δ’ του άρθρ. 221 του Ν.4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.   

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α) είτε 
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 
έγκριση/απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την 
απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών.  

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της Σύμβασης, συντάσσει Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

Για την εφαρμογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν 
επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6. H Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  
Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  
α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις 
του Ν.4412/2016.  
β) Εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και  
γ) Εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
Στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, 
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 
στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
Απόρριψη Παραδοτέου – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου  οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι 
σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος 
των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. (άρθρο 220 παρ.1 Ν.4412/16)                                                                                                                          

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. (άρθρο 220 παρ.2 Ν.4412/16). 

 
 

 


