
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 

 

 

 

 

  

 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

Πληροφορίες:   Ευαγγελία Νένου 

Τηλ. : 2310 99 7250     

e-mail :    enenou@ad.auth.gr 

www.klirodotimata.web.auth.gr 

Κτίριο :    Διοίκησης «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» 

ISO 9001:2015 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στον εξώστη του διαμερίσματος 3ου ορόφου  

στην οικοδομή επί της οδού Ολύμπου 109 - Θεσσαλονίκη 
 
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν 

προσφορά για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών αποκατάστασης των φθορών του εξώστη 

στην πρόσοψη του διαμερίσματος 3ου ορόφου, της οικοδομής στην οδό Ολύμπου 109 – 

Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Τσώπρου» με κριτήριο 

τη χαμηλότερη  τιμή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν με διαβιβαστική επιστολή, σφραγισμένο φάκελο με 

οικονομική προσφορά, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. 

Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 30-5-2022. 

Συγκεκριμένα: 

Α. Η διαβιβαστική επιστολή θα περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία του υποψήφιου 

αναδόχου), το θέμα (επισκευαστικές εργασίες στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου της οικοδομής 

στην οδό Ολύμπου 109 – Θεσσαλονίκη) και τα στοιχεία του παραλήπτη (ΑΠΘ – Κληροδότημα 

Κωνσταντίνου Τσώπρου).  

Β) Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει: την προσφερόμενη τιμή, την περιγραφή της 

παρεχόμενης υπηρεσίας – τεχνικής εργασίας και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.    

Αναλυτικά οι εργασίες στον εξώστη του διαμερίσματος ιδιοκτησίας του ΑΠΘ περιλαμβάνουν: 
 

Α. Καθαιρέσεις   

 Καθαίρεση των παλιών και σαθρών επιχρισμάτων οροφής και τοιχοποιίας.  

Β. Οικοδομικά 

 Καθάρισμα του οπλισμού που τυχόν αποκαλυφθεί, καθάρισμα σκουριάς, επάλειψη με 

αντισκωριακό – εποξειδικό αστάρι, αποκατάσταση σκυροδέματος με επισκευαστικά 

κονιάματα, αποκατάσταση επιφάνειας καθαιρεμένων επιχρισμάτων, βαφή με ακρυλικά 

χρώματα σε κούτελο και οροφή διαμερίσματος. 

 Αποκατάσταση επιφάνειας τοιχοποιίας πρόσοψης και οροφής διαμερίσματος και βαφή με 

ακρυλικά χρώματα.   

Γ. Μάρμαρα - Κάγκελα 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρων Καβάλας γυαλισμένων με νεροσταλάκτη στο στηθαίο 

του μπαλκονιού του διαμερίσματος. 

 Σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη των ρωγμών στο στηθαίο μπαλκονιού του 

διαμερίσματος. 
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 Απομάκρυνση σκουριάς και βαφή με αντισκωριακό χρώμα των μεταλλικών κάγκελων του 

διαμερίσματος.   

Δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των παλαιών και άχρηστων οικοδομικών υλικών (μπάζων) και 

όποιων άλλων οικοδομικών υλικών προκύψουν.  

Ε. Επιπλέον σημειακή επέμβαση με τοπική βαφή στην οροφή της κουζίνας και του λουτρού του 

διαμερίσματος του 2ου ορόφου, κάτω από το διαμέρισμα του ΑΠΘ.   

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με την έκδοση όλων των απαραίτητων οικοδομικών αδειών, 

με την επίβλεψη μηχανικού και από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο υποχρεούται να λαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ 

και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν αμέσως μετά την έγκριση του αναδόχου από το Πρυτανικό 

Συμβούλιο του ΑΠΘ. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσώπρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ, 

όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 έως τις 14:00 στα τηλέφωνα 2310-997250, 2310-997256, 

2310-995211.     

 

 
 

Εσωτερική διανομή: 

- Τμήμα Κληροδοτημάτων 

Με εντολή του Πρύτανη 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
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