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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ: 9175 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
                                                                                

                                                                   Προς:   
                                                                                    

                                                                                                                                                 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

         Διενέργειας  για την εκτέλεση εργασίας  
<  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  > 

         με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 
 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση εργασίας, <  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ  > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 
σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 15-5-2015  ημέρα Παρασκευή 

και ώρα  12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. 
 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 

ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 

 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 

    προμήθειας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  

ε. Ο αριθμός της μελέτης.  
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ. 2132049049 & 
042) 
 

 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δήμου. 
 

  
                  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    
                                                                                    
                                                                         ΛΑΛΟΣ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 
 



  
Σελίδα 2 

 
  

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

 

Στοιχεία εξοπλισμού 

Η δαπάνη συντήρησης ηλεκτρικών συσκευών αναφέρεται σε συσκευές που είναι εγκατεστημένες 
στα παρακάτω κτίρια στα οποία στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες: 

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Α’ Παιδικός Σταθμός Νέας 

Φιλ/φειας 
Σμύρνης 11, Νέα 

Φιλαδέλφεια  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ :1  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:1  
ΨΥΓΕΙΟ :2  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :2 

2 Β’ Παιδικός Σταθμός Ν. 
Φιλ/φειας 

Μαιάνδρου 113, Νέα 
Φιλαδέλφεια 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ :1  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:1  
ΨΥΓΕΙΟ :1  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :1 

3 Γ’ Παιδικός Σταθμός Ν. 
Φιλ/φειας 

Νικηταρά 16, Νέα 
Φιλαδέλφεια 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ :1  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:1  
ΨΥΓΕΙΟ :4  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :1 

4 Α’ Παιδικός Σταθμός Νέας 
Χαλκηδόνας 

Κρυστάλλη 24 & 
Πεταλά, Νέα 

Χαλκηδόνα 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ :1  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:1  
ΨΥΓΕΙΟ :1  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :1 
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ :1 

5 Β’ Παιδικός Σταθμός Νέας 

Χαλκηδόνας 
Κηφισού και Κάλβου, 

Νέα Χαλκηδόνα  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ :1  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:1  
ΨΥΓΕΙΟ :1  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :2 

 
6 Α’ ΚΑΠΗ Νέας 

Φιλαδέλφειας  
Δεκελείας 154, Νέα 
Φιλαδέλφεια 

ΨΥΓΕΙΟ :1  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :1 

7 Β’ ΚΑΠΗ Νέας 
Φιλαδέλφειας (Αγ. Μαρίνα) 

Αμφίσσης 56, Νέα 
Φιλαδέλφεια 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:1  
ΨΥΓΕΙΟ :1  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :1 

8 ΚΑΠΗ Χαλκηδόνας Ελ. Βενιζέλου 46, 

Νέα Χαλκηδόνα 
 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:2  
ΨΥΓΕΙΟ :1  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :1 
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ :1 

9 Σίτιση Σοφούλη & 

Παπάγου, Νέα 
Φιλ/φεια 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:1  
ΨΥΓΕΙΟ :2  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ :2 
ΠΛΑΤΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑ: 1 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ :1 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ:1 

10 Φυσιοθεραπευτήριο Νέας 
Φιλ/φειας 

Τρυπιά 45  ΨΥΓΕΙΟ :1  

 
11 Φυσιοθεραπευτήριο Νέας 

Χαλκηδόνας 
Μαραθώνος 14 Α& 

Ραιδεστού  
ΨΥΓΕΙΟ :1  

 



  
Σελίδα 3 

 
  

 

Διάρκεια: Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών θα είναι έως 31-12-2015. 
 
 

Εργασίες-  Υποχρεώσεις συντηρητή 
 

 Η συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών θα γίνεται όποτε αυτό είναι απαραίτητο και 

σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  
 Η επισκευή  περιλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών και αν αυτό χρειαστεί την 

αντικατάσταση εστιών, εξαρτημάτων και λοιπών ανταλλακτικών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ασφαλή λειτουργία τους.  

 Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος οφείλει, να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το 

είδος της βλάβης και να καταθέτει κατάλογο με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και 
κόστος αυτών. Το κόστος των υλικών που θα προκύψουν δεν θα προεξοφλείται από το 
Δήμο. Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία. 

 Ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιεί τον συντηρητή για κάθε ανωμαλία που παρατηρηθεί στις 
ηλεκτρικές συσκευές , έστω και αν αυτή θεωρείται ακίνδυνη.  

 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή εμφανίσεως ανωμαλίας στην λειτουργία των 
ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών, ο συντηρητής υποχρεούται να αποστείλει ειδικό 
τεχνίτη, με έξοδα του το ταχύτερο δυνατόν προς αποκατάστασή του και οπωσδήποτε εντός 

24ωρου.  
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το συνολικό ποσό της σύμβασης. 

 
 

 




