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                           9/7/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» 

ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. 

Οι ζητούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες: 

1. Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας των εξωτερικών κουφωμάτων (μηχανισμοί ανοιγοανάκλισης, μηχανισμοί 
κίνησης ρολών κλπ.) 

2. Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας σε όλους τους υαλοπίνακες των κουφωμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών 
(υαλοπίνακες στο χώρο της εισόδου στο ισόγειο και στη θύρα εισόδου), ανοιγόμενων και σταθερών (στρογγυλά 
παράθυρα), σε όλους τους χώρους (αποθήκες, WC κλπ.) όσο ψηλά και αν βρίσκονται (πχ φεγγίτες), από την εσωτερική 
πλευρά τους, καθώς και στην πόρτα του λουτρού στο ισόγειο. Επίσης τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας σε όλους 
τους καθρέπτες, σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν. 

3. Τοποθέτηση κουπαστής στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο στη μία πλευρά του (αριστερά κατά την άνοδο) και σε ύψος 
τουλάχιστον 0,75 μέτρα και όχι μεγαλύτερο από 1,00 μέτρο. 

4. Επικόλληση αντιολισθητικών ταινιών στα σκαλοπάτια του εσωτερικού κλιμακοστασίου. 
5. Αλλαγή φοράς όλων των θυρών των λουτρών και των WC ώστε να ανοίγουν προς τα έξω. 
6. Κατασκευή ντουλαπιού κάτω από τον νιπτήρα στο δεύτερο λουτρό του ορόφου. 
7. Κάλυψη του τζακιού σε υπνοδωμάτιο του ορόφου. 
8. Τοποθέτηση επιπρόσθετων κιγκλιδωμάτων στα υπάρχοντα κιγκλιδώματα και συμπαγή στηθαία στους εξώστες του 

ορόφου, κατασκευασμένα ΄όχι με οριζόντια στοιχεία. Το ύψος της κουπαστής από το δάπεδο να είναι στα 1,10 μέτρα.  
9. Επισκευή σπασμένων πλακιδίων δαπέδων στο εσωτερικό (χώρος πλυντηρίου στο ισόγειο) και στο εξωτερικό αύλειο 

χώρο. 
10. Αποξήλωση των υφιστάμενων πλαστικών καναλιών που καλύπτουν την καλωδίωση των κλιματιστικών και 

ηλεκτρολογική σύνδεσή τους στο πλησιέστερο μπουάτ. Αποκατάσταση της τοιχοποιίας στα σημεία των παρεμβάσεων 
(πχ επιχρίσματα, χρωματισμοί). 

11. Εξάλειψη των ανισοσταθμιών στο αύλειο χώρο με τη κατασκευή ραμπών (είσοδοι, μονοπάτια κλπ). Επίσης να 
διαμορφωθεί το χώμα στον αύλειο χώρο, ώστε στην επαφή του με τις πλακοστρώσεις (ισόγεια βεράντα, μονοπάτια 
κλπ.) να βρίσκονται το πολύ δύο (2) εκατοστά κάτω από αυτές. 

12. Κατασκευή και τοποθέτηση καγκελόπορτας στη μεγάλη εξωτερική σκάλα στον αύλειο χώρο. 
13. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας, προκειμένου να απομονωθεί η μεταλλική κυκλική 

σκάλα από τον εξώστη του ορόφου προς το δώμα. 
14. Αποκλεισμός του σιντριβανιού στον αύλειο χώρο με τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας στην παρακείμενη 

σκάλα. 
15. Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των εξωτερικών φωτιστικών και τοποθέτηση κατάλληλου μετασχηματιστή 

απομόνωσης. 
16. Τοποθέτηση πυρανιχνευτή στο χώρο του σαλονιού. 
17. Τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας στις εξόδους και την εσωτερική σκάλα του κτιρίου. 

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.:  210 3216550, fax: 210 
3216549, e-mail: gspap@autismgreece.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00-13:00. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/07/2021 και ώρα 15:00. 


