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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης, που αφορά στην 

«Πραγµατοποίηση δαπάνης για ελαιοχρωµατισµό (τοίχων) και συντήρηση των 

ξύλινων κουφωµάτων,  των χώρων του Αρχείου του ∆ηµ.Βρεφοκοµείου ‘’Ο 

Αγ.Στυλιανός’’ (διάδροµος, χώροι υγιεινής ,κουζίνα, αποθήκη και ενός 

γραφείου)», προϋπολογισµού δαπάνης 1.550,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%. 

 

Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο «Ο Αγ.Στυλιανός», προτίθεται να προβεί σε απευθείας 

ανάθεση που αφορά στην πραγµατοποίηση δαπάνης για ελαιοχρωµατισµό (τοίχων) 

και συντήρηση των ξύλινων κουφωµάτων,  των χώρων του Αρχείου του 

∆ηµ.Βρεφοκοµείου ‘’Ο Αγ.Στυλιανός’’ (διάδροµος, χώροι υγιεινής, κουζίνα, 

αποθήκη και ενός γραφείου), µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς, 

η οποία θα πρέπει να µην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιµή από την Υπηρεσία. 

 

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 

πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 

(Καθαρό ποσό: 1.250,00€ + 300,00 € Φ.Π.Α 24% = Συνολικό ποσό µε ΦΠΑ 24% : 

1.550,00€) ως κάτωθι 

 

Εργασίες & υλικά  Τιµή χωρίς 

ΦΠΑ 

Ελαιοχρωµατισµός τοίχων (εργασία) 450,00 € 
Υλικά ελαιοχρωµατισµού (χρώµατα, πινέλα) 300,00 € 
Εργασία συντήρησης ξύλινων κουφωµάτων 220,00 € 
Υλικά συντήρησης ξύλινων κουφωµάτων 280,00 € 

Καθ.Αξία 1.250,00 € 

ΦΠΑ24%    300,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.550,00 € 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν µε τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την 

υπηρεσία ανάλογα µε την ανάγκες του Ιδρύµατος.  

 

Λόγω του ότι το ποσό είναι κάτω των 2.500,00 €, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά 

περί µη αποκλεισµού (ποινικό µητρώο, κλπ), σύµφωνα µε το άρθρο 107, παρ. 9 & 15 

του Ν. 4497/2017. 

 

Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 

∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/. Οι ενδιαφερόµενοι θα 

πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι την 24/05/2021, στο γραφείο 



Προµηθειών του Ιδρύµατος, µε ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : 

a.chamourgiotaki@agios-stylianos.gr). 

 

Για πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται στο Γραφείο Προµηθειών του Ιδρύµατος, (αρµόδια υπάλληλος 

Χαµουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ.: 2310-929600 µε εσωτερικό 13, κατά τις εργάσιµες 

µέρες και ώρες. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

 

 Ζέρβας Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Το ΝΠ∆∆, Ίδρυµα - ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο, µε την επωνυµία «Αγ. Στυλιανός», που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη (οδός 28ης Οκτωβρίου 99, τηλ.:2310929600, 2310 953406, 2310 921409, email: 

agstyl1@otenet.gr, όπως νοµίµως εκπροσωπείται, ενηµερώνει µε το παρόν και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισµού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούµενο «Υποκείµενο των ∆εδοµένων»), που 

υπογράφει την Αίτηση Συµµετοχής, την Προσφορά κλπ και υποβάλλει τα προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως εκπρόσωπος ατοµικής επιχείρησης, είτε ως  Φ.Π. 

- νόµιµος εκπρόσωπος του συµµετέχοντος στη διαδικασία νοµικού προσώπου, ότι το ίδιο το 

ΝΠ∆∆ και οι αρµόδιες Υπηρεσίες-∆ιευθύνσεις-Τµήµατα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, που 

ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ εντολή και για λογαριασµό του και στα πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού «Υ.Ε.», «Εκτελούντες την 

Επεξεργασία», τρίτοι ή αποδέκτες: υπόλοιποι µετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δηµόσιες 

αρχές, ∆ΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει συµµόρφωσης µε έννοµη υποχρέωση του «Υπευθύνου 

Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του  ή για εκτέλεση σύµβασης), συλλέγει, 

επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται στην Αίτηση Συµµετοχής και 

στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως υποβάλλει το «Υποκείµενο των 

∆ικαιωµάτων», είτε για λογαριασµό του (ατοµική επιχείρηση) είτε για λογαριασµό του Ν.Π. που 

εκπροσωπεί. Τα δεδοµένα αυτά θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της 

παρούσας Αίτησης Συµµετοχής. Σκοπός της επεξεργασίας µπορεί να είναι: η αξιολόγηση της 

Αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων που η διαδικασία απαιτεί, η  αξιολόγηση της καταλληλόλητας 

του «Υποκειµένου» ως υποψήφιου του αντικειµένου της προς σύναψη σύµβασης µε το ΝΠ∆∆ ή 

στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύµβασης (άρθρο 6 παρ.1β' ΓενΚαν, ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, το 

Ίδρυµα επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδοµένα για να επικοινωνεί µε τον «Υποκείµενο», όποτε το 

κρίνει απαραίτητο, για ζητήµατα σχετικά µε την  διαδικασία, για τις ανάγκες εκτέλεσης και 

λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας που παρέχει το ΝΠ∆∆ ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», για 

την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά την άσκηση 

δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτόν (άρθρο 6 παρ.2ε' ΓενΚαν) και για την 

εναρµόνιση της µε τις επιταγές του Κανονισµού και του νόµου (συµµόρφωση µε έννοµη 

υποχρέωσή του, άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓενΚαν). Τα δεδοµένα αυτά διατηρούνται στο αρµόδιο Τµήµα 

για το  απαραίτητο  χρονικό διάστηµα ελέγχου της Αίτησης και των υποβαλλόµενων δι’αυτής 

στοιχείων, για το χρονικό διάστηµα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, για το χρονικό διάστηµα 

υποβολής ενστάσεων και λοιπών ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, για το χρονικό διάστηµα 

εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και 

γενικά για όσο απαιτεί η νοµοθεσία που αφορά στο δηµόσιο και κατόπιν αρχειοθετούνται σε 

ειδικά διαµορφωµένους χώρους που δεν παρέχουν πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένους 

υπαλλήλους. ∆υνατόν να προβλέπεται  η ασφαλής καταστροφή τους µετά την πάροδο του 

απαραίτητου χρονικού διαστήµατος που προβλέπει η νοµοθεσία κατά περίπτωση (πχ Π∆ 

480/1985). Η παροχή των δεδοµένων αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα Αίτηση και, αν 

δε δοθούν από το «Υποκείµενο των ∆εδοµένων», η σχετική υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή ούτε 

και η συµµετοχή του «Υποκειµένου» στη διαδικασία. Το «Υποκείµενο των ∆εδοµένων» έχει 

δικαίωµα υποβολής αιτήµατος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για: πρόσβαση-ενηµέρωση, 

διόρθωση, περιορισµό επεξεργασίας των δεδοµένων που το αφορούν, αντίταξη στην 

επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους 

περιορισµούς της κείµενης νοµοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23  ΓενΚαν).  Τα δικαιώµατα 

αυτά ασκούνται είτε µε τη συµπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρµας που υπάρχει διαθέσιµη 

στις ∆νσεις του ΝΠ∆∆, είτε µε αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: «Ίδρυµα Αγ. Στυλιανός», 

(οδός 28ης Οκτωβρίου 99, τηλ.:2310929600, 2310 953406, 2310 921409,), είτε µε 

ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση: dpo@agios-stylianos.gr. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» 

παρέχει στο «Υποκείµενο των ∆εδοµένων» πληροφορίες για την ενέργεια που πραγµατοποιείται 

κατόπιν αιτήµατος, δυνάµει των άρθρων 15 έως 22 ΓενΚαν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε 

περίπτωση εντός µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος. Η εν λόγω προθεσµία µπορεί να 

παραταθεί κατά δύο ακόµη µήνες, εφόσον απαιτείται, λαµβανοµένων υπόψη της 

πολυπλοκότητας του αιτήµατος και του αριθµού των αιτηµάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 

παρ. 3-4 ΓενΚαν). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το «Υποκείµενο των ∆εδοµένων» έχει το 

δικαίωµα να απευθυνθεί εγγράφως στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (∆νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε µε ηλεκτρονικό µήνυµα 

(www.dpa.gr).  

 


