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agstyl1@otenet.gr  
 
 
 
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάφορες εργασίες 
επισκευής και συντήρησης στους χώρους του Ιδρύματος» 

 
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγματοποιήσει 
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 162/2017 απόφαση ∆.Σ., εκτέλεση διαφόρων εργασιών 
επισκευής και συντήρησης στους χώρους του Ιδρύματος, με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής. Αναλυτικά θα γίνουν 
οι κάτωθι εργασίες:  
 

 
 

α/α Περιγραφή αντικειμένου 

1 Κάλυψη με γυψοσανίδα των σωλήνων θέρμανσης στον κεντρικό διάδρομο  

2 Κάλυψη με γυψοσανίδα το σύνολο της πυροσβεστικής φωλιάς στο διάδρομο  

3 Κάλυψη των σωληνώσεων της πυροσβεστικής φωλιάς που βρίσκεται έξω από το wc 

4 Τοποθέτηση προστατευτικά καπάκια στο σύνολο των ρευματοδοτων στον κεντρικό διάδρομο 

5 
Τακτοποίηση καλωδίων και πολύμπριζων στο γραφείο πρωτοκόλλου στο ιατρείο και 
λογιστήριο, εύρεση τρόπου πώς να γίνεται αντιληπτό ότι τα μάτια της κουζίνας είναι θερμά 

6 Τοποθέτηση ρελέ διαφυγής στον κεντρικό πίνακα  

7 
Προμήθεια και τοποθέτηση αντιολισθητικής ταινίας στα σκαλιά του κεντρικού διαδρόμου και 
στα εξωτερικά σκαλιά εισόδου 

8 
Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος συρόμενο στα σκαλιά που 
οδηγούν στο υπόγειο 

9 Κατασκευή και τοποθέτηση στηρίξεις τύπου Γ στα ντουλάπια που βρίσκονται οι servers 

10 Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση θερμοσίφωνα 

11 Τοποθέτηση μπάρας στο μπάνιο για τα μπουκάλια σαμπουάν 

12 Αντικατάσταση του ταφ στην κουζίνα και τοποθέτηση ενός πολύμπριζου 

 Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α 3.000,00 € 



 
 
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 14/07/2017 στο γραφείο 
Προμηθειών του Ιδρύµατος, οδός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη  
 
Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα. Αργυρώ 
Χαμουργιωτάκη, η οποία θα δίνει και πληροφορίες στα τηλ 2310-941777 µε 
εσωτερικό 21. Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην 
ιστοσελίδα του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, agstyl1@otenet.gr σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα νόµο 4412/2016.  
 
 
 
 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ 
 

 
 
 
 
 

Γναρδέλλη Μελποµένη 


