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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Πληρ.: Α. Χαµουργιωτάκη  

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης, που αφορά στην 

«Πραγµατοποίηση δαπάνης για εργασίες ευπρεπισµού και ανακαίνισης του 

γραφείου της προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού του 

∆ηµ.Βρεφοκοµείου ‘’Ο Αγ.Στυλιανός’’», προϋπολογισµού δαπάνης 1.488,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

 

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

ανάθεση που αφορά στην πραγµατοποίηση δαπάνης για εργασίες ευπρεπισµού και 

ανακαίνισης του γραφείου της προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού, 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 

τετρακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ (1.488,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 

(Καθαρό ποσό: 1.200,00€ + 288,00 € Φ.Π.Α 24% = Συνολικό ποσό µε ΦΠΑ 24% : 

1.488,00€)) ως κάτωθι : 

 

Εργασίες Ευπρεπισµού & Ανακαίνισης Τιµή  

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ-ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ : Κατασκευή νέας επίπεδης 

ψευδοροφής από γυψοσανίδα, σε όλο το εµβαδόν του γραφείου (16τµ). 

Πριν την αρµολόγηση θα τοποθετηθούν ταινίες για την αποφυγή ρωγµών. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι KNAUF. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: Μεταφορά της υφιστάµενης ηλεκτρολογικής 

παροχής του κεντρικού φωτιστικού, σε δύο (2) νέες θέσεις στην νέα 

ψευδοροφή. Μεταφορά του υφισταµένου ανιχνευτή πυρός σε νέα θέση 

στην νέα ψευδοροφή. 

∆ΑΠΕ∆Α LAMINATE: Προµήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού 

δαπέδου LAMINATE, πάχους 8mm, σε όλο το εµβαδόν του 

δαπέδου(16τµ).. Θα τοποθετηθούν νέα σοβατεπί (18µ) 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ :Όλες οι εσωτερικές τοιχοποιίες και τα ταβάνια 

θα ξυθούν, θα στοκαριστούν. Οι νέες ψευδοροφές γυψοσανίδας θα 

σπατουλαριστούν και θα ασταρωθούν. Έπειτα θα βαφούν µε πλαστικό 

χρώµα Ά ποιότητάς ΒΙΒΕΧΡΩΜ.  

700,00 € 

ΥΛΙΚΑ: για ελαιοχρωµατισµό, γυψοσανίδα,laminate 500,00 € 

Καθ.Αξία 1.200,00 € 

ΦΠΑ24%    288,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.488,00 € 

 



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 21/04/2021, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


