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ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Απολυµάνσεις χώρων 

ΘΕΜΑ : «3
η
 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για εργασίες ανακαίνισης και διαµόρφωσης 

των χώρων που θα στεγάσουν το λογιστήριο και την γραµµατεία του ∆ηµοτικού 

Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Αγ.Στυλιανός», συνολικού ποσού 12.641,30 € 

 
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 118 του 

Ν. 4412/2016, το υπ’αριθµ.3707/05.05.2022 πρωτογενές αίτηµα (22REQ010886761), την Α.Α.Υ 

288/2022 (αρ.πρωτ.3713/05.05.2022-22REQ010886761) προτίθεται να πραγµατοποιήσει µε 

απευθείας ανάθεση για «εργασίες ανακαίνισης και διαµόρφωσης των χώρων που θα στεγάσουν 

το λογιστήριο και την γραµµατεία του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης 

«Αγ.Στυλιανός»», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη 

προσφορά, βάσει τιµής. 

 Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 53 και άρθρου 50, του Ν.4782/2021, για τις συµβάσεις του 

άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, η πρόσκληση για συµβάσεις προµήθειας αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 

ευρώ δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονοµικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.  

Η µετεγκατάσταση των γραφείων θα γίνει για τις ανάγκες του έργου που θα γίνει για την 

αδειοδότηση του παιδικού σταθµού βάσει των προδιαγραφών του Π∆.99/2017, καθώς στην µελέτη 

του έργου χρειάζονται επιπλέον αίθουσες αλλά και  κάλυψη υπηρεσιών του βρεφοκοµείου.  

Συγκεκριµένα, το λογιστήριο και η γραµµατεία που βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο θα 

χρησιµοποιηθούν ως αίθουσες προσαρµογής και φυσιοθεραπειών και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες 

του Βρεφοκοµείου. Συνεπώς, ο εξοπλισµός (έπιπλα, γραφεία, υπολογιστές κτλ) των παραπάνω 

γραφείων και οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να µεταφερθούν στις δύο αποθήκες και 

στον χώρο εισόδου-υποδοχής που βρίσκονται σε παρακείµενο κτίσµα του κεντρικού κτιρίου. Οι 

αποθήκες υλικών θα διαµορφωθούν ανάλογα και θα αποµονωθούν  µε τοιχοποιία γυψοσανίδα και 

πόρτα από τα πλυντήρια και το σιδερωτήριο ώστε η πρόσβαση να είναι περιορισµένη. Από το 

λογιστήριο, θα πρέπει να γίνει αποξήλωση της υφιστάµενης επιτοίχιας επένδυσης (ξύλινες 

ντουλάπες), µεταφορά τους σε νέες θέσεις εργασίας, µαζί µε το αρχείο και 

επανασυναρµολόγηση και τοποθέτηση των υφιστάµενων ντουλαπών και του αρχείου στους 

νέους χώρους.  

Επίσης, θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση δαπέδου PVC (σε ρολό) σε όλο το εµβαδόν των 

νέων χώρων εργασίας (λογιστήριο, γραµµατεία και χώρων υποδοχής). Σε όλους τους αρµούς που 

θα δηµιουργηθούν θα γίνει αρµολόγηση µε θερµοκόλληση. Τα p.v.c δάπεδα θα είναι 
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αντιµικροβιακά, αντιβακτηριακά και αντέχουν σε χηµικά και οξέα. Όλοι οι νέοι χώροι (οροφές και  

εσωτερικές περιµετρικές τοιχοποιίες) θα ξυθούν, θα στοκαριστούν, θα σπατουλαριστούν (όπου 

απαιτείται) και θα βαφούν µε πλαστικό χρώµα Ά ποιότητος τύπου kraft και υδρόχρωµα στις 

οροφές. Οι αποχρώσεις θα είναι επιλογής από λευκό, µπεζ και γκρι.  Τα εξωτερικά και εσωτερικά 

κουφώµατα θα ξυθούν θα στοκαριστούν θα τριφτούν και θα βαφούν µε λάδι ή λαδοµπογιά Ά 

ποιότητος. Όσον αφορά τον κλιµατισµό, θα πρέπει να γίνει προεγκατάσταση (σκαψίµατα, κανάλια 

κτλ) ώστε να τοποθετηθούν µελλοντικά δύο κλιµατιστικά 12 .000 btu. 

Σχετικά µε τις ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν την δηµιουργία 8 θέσεων εργασίας, 

θα γίνει κατασκευή ενιαίων γραµµών δικτύου (8 τµχ) µε καλώδιο UTP 6 ζευγών, από τον κεντρικό 

server εώς τις νέες θέσεις εργασίας (8 θέσεις) στους νέους χώρους. Οι νέες γραµµές δικτύου θα 

καταλήγουν σε ανεξάρτητα εξωτερικά πριζάκια δίπλα σε κάθε θέση. Θα γίνει αποξήλωση του 

υφιστάµενου κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα από τους νέους χώρους και θα τοπoθετηθεί 

ηλεκτρολογικός πίνακας Legrand τριών σειρών µε ρελέ διαρροής και ενδεικτικές λυχνίες. Θα γίνει 

κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών γραµµών-παροχών (µε καλώδια διατοµής 2,5mm), για την 

ρευµατοδότηση των µονάδων κλιµατισµού 2τµχ (ανεξάρτητα αυτοµατάκια εκκίνησης στον 

κεντρικό πίνακα) και κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών γραµµών-παροχών για εξωτερικές πρίζες 

(2τµχ) σε κάθε νέα θέση εργασίας. Τέλος, θα γίνει κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών γραµµών- 

παροχών για επαρκή φωτισµό σε όλους τους νέους χώρους (προµήθεια και τοποθέτηση led 16τµχ 

φωτιστικά οροφής 60Χ60 (16τµχ). συνολικά). 

Σχετικά µε την διαµόρφωση του χώρου εντός των πλυντηρίων για την αποθήκευση των 

βρεφικών ειδών υγιεινής, θα ανεγερθεί τοιχοποιία από γυψοσανίδα µε µόνωση πετροβάµβακα και 

θα τοποθετηθεί ανοιγόµενη ξύλινη θύρα. 

Στις ως ανωτέρω εργασίες περιλαµβάνονται οι καθαιρέσεις – αποξηλώσεις µε προσοχή, η 

αποκοµιδή των προϊόντων καθαιρέσεων - αποξηλώσεων σε οποιαδήποτε απόσταση και σε χώρο 

που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία για φύλαξη ή σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρµόδιες 

αρχές για απόρριψη, ο χρωµατισµός των τοιχοποιιών στις θέσεις επεµβάσεων, κλείσιµο των οπών 

στην τοιχοποιία µετά την αποξήλωση, οι απαιτούµενες Η/Μ προσαρµογές ισχυρών και ασθενών 

ρευµάτων, συνδέσεις, αλλαγές οδεύσεων, διακόπτες κλπ. Επίσης περιλαµβάνονται οι δαπάνες για 

την προµήθεια όλων των υλικών, µικροϋλικών και εργασιών, έστω και µη ρητώς 

κατονοµαζόµενων, για την κατά τα ως άνω, πλήρη και άρτια κατασκευή για την παράδοση των 

χώρων σε πλήρη και κανονική λειτουργία   

Κατά την διάρκεια όλων των εργασιών και µε ευθύνη του αναδόχου θα ληφθούν όλα τα 

προβλεπόµενα από την σχετική νοµοθεσία µέτρα υγιεινής και ασφαλείας και οι εργαζόµενοι θα  

διαθέτουν και χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας(ΜΑΠ). Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 

µέτρα ώστε να προκληθεί η µικρότερη δυνατή όχληση στην εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας και 

αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν κατά τις ηµέρες και ώρες που η 

Υπηρεσία δεν λειτουργεί, χωρίς απαίτηση από τον ανάδοχο για ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Οι ως άνω εργασίες αφορούν κυρίως σε τµηµατικές παρεµβάσεις µικρής κλίµακας, είναι 

συνήθεις και δεν απαιτούν ειδική τεχνική µελέτη για την εκτέλεσή τους και κατατάσσονται στον 

κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 45453000-7 Εργασίες γενικής 

επισκευής και ανακαίνισης 

Χρονικός ορίζοντας ορίζεται έως (15) ηµερολογιακές µέρες από την ηµέρα ανάθεσης της 

προµήθειας / υπογραφής σύµβασης. Σε περίπτωση αδυναµίας για λόγους ανωτέρας βίας ή 

καθυστέρησης παραλαβής ανταλλακτικών/υλικού απαιτείται έγκαιρη ειδοποίηση µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε αντίστοιχη έγκριση της Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση όχι 

πέραν των 15 ηµερολογιακών ηµερών.  

Οι συµµετέχοντες, δύναται πριν την υποβολή της προσφοράς τους να επισκεφτούν τους 

χώρους του κτιρίου που θα ανακαινιστούν κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες και θα έχουν 

πλήρη γνώση των συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις ιδιαιτερότητες, τους 

επιτρεπόµενους χρόνους διακοπής της λειτουργίας,  τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύµατος και 

οποιοδήποτε γενικά παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τις εργασίες, την πρόοδο, ή το 

κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 
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Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης 

σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της 

επιτροπής παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών ειδών – προϊόντων να γίνονται 

απόλυτα κατάλληλα και έτοιµα για την χρήση που προορίζονται θα απορρίπτεται και ο 

προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την 

ακατάλληλη ποσότητα και είδος µέσα σε µία ( 1 ) µέρα από τη διαπίστωση της παραβιάσεως των 

συµφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής 

στο Ίδρυµα, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής  βαρύνεται µε κράτηση φόρου 

εισοδήµατος  στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχόν νόµιµη δαπάνη. 

 

Η Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη είναι 12.641,30 € µε ΦΠΑ24%.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

€ 
    

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΌ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α 1+1 

ΠΑΧΟΥΣ 7,5 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 40kg/m3 

(ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ) Μ2 20 30,00 600,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΓΥΜΟΣΑΝΙ∆Α Μ2 40 7,50 300,00 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ LAMINATE ΤΕΜ 1 310,00 310,00 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 

Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑ (ΟΡΟΦΕΣ) ΤΥΠΟΥ KRAFT, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΘΑ ΞΥΘΟΥΝ-

ΣΤΟΚΑΡΙΣΤΟΥΝ-ΘΑ ΒΑΦΟΥΝ ΜΕ ΛΑ∆ΟΜΠΟΓΙΑ. Μ2 65 4,00 260,00 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΑΠΌ Ε.Ε. ΤΥΠΟΥ KRAFT (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΌ ΛΕΥΚΟ, ΜΠΕΖ, 

Ή ΓΚΡΙ) Μ2 248 6,20 1.537,60 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΚΑΨΙΜΑΤΑ, 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΛΠ) ΜΜ 2 180,00 360,00 

ΛΟΙΠΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΥΛΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Μ2 70 41,10 2.877,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΝΥΛΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Μ2 70 10,00 700,00 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑ 1 1.250,00 1.250,00 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

(ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ   1 2.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       10.194,60 

0,24 

ΦΠΑ24% 2.446,70 

ΣΥΝΟΛΟ 12.641,30 
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Η παραπάνω πρόσκληση  θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, 

https://www.agios-stylianos.gr/ σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο 4412/2016 και αναρτάται στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί µέχρι την  02/09/2022, µε ηλεκτρονικό τρόπο 

(ηλεκτρονική διεύθυνση : a.chamourgiotaki@agios-stylianos.gr). Για πληροφορίες: Γραφείο 

Προµηθειών του Ιδρύµατος, τηλ 2310941777 µε εσωτερικό 13, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. 

 

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή απ το νόµιµο εκπρόσωπο 

του οικονοµικού φορέα, θα αναφέρει ότι είναι σύµφωνη µε τις ανωτέρω Τεχνικές 

Προδιαγραφές και ότι ο προσφέρων αποδέχεται το σύνολο των υπηρεσιών.  

 

Η προσφορά του οικονοµικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:  

1. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

Επιπλέον, προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε  

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) που θα βρείτε στο Παράρτηµα Ι της  
Πρόσκλησης εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του 

νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά 

ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) . Η υπεύθυνη 

δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019)  

2. Από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ θα ζητηθούν:  

3.Φορολογική ενηµερότητα  

4.Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

5.Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία 

υποβολής της προσφοράς. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύµων  εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου .γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσωπους τους. 

6. Αντίγραφο Πιστοποιτικού Επιµελητηρίου-ΓΕΜΗ 

7. Καταστατικό της εταιρείας 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 

προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 

Συνηµµένα: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση άρθρου 73 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 «Λόγοι Αποκλεισµού» 

 

Για πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης µπορείτε να απευθυνθείτε  στο Γραφείο 

Προµηθειών του Ιδρύµατος, (Χαµουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ.: 2310929600 µε εσωτερικό 13, κατά 

τις εργάσιµες µέρες και ώρες. 
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Ενηµέρωση περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων: 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 (άρθρο6 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) 

 

Ο Πρόεδρος  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 

 

 

Πατέλης Θεόφιλος 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

∆εν υπάρχει εις βάρος µου (ατοµική επιχείρηση) / των διαχειριστών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) / του ∆ιευθύνοντα  

Συµβούλου και των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Α.Ε.), αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν 

από τους λόγους του άρθρου 73 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 «Λόγοι Αποκλεισµού»: 

- Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

- ∆ωροδοκία 

- Απάτη 

- Τροµοκρατική εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

- Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

- Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

 

 
Ηµεροµηνία: ____/____/2022 

Ο/Η ∆ηλών/ούσα 
 
 
 

    (Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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