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ΑΠΟΦΑΣΗ 2  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Κ.Ω.Θ. ΑΡ. 22 ΣΤΙΣ 12/07/2018 

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή 

εργασιών συντήρησης στο κτίριο του Κ.Ω.Θ. 

 

Το Δ.Σ. του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την πρόσκληση για την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος  και υποβολή προσφορών σχετικά με εργασίες 

συντήρησης που απαιτούνται στο κτήριο του Κ.Ω.Θ. 

Οι προσφορές μπορεί να αφορούν μια ή περισσότερες από τις εργασίες που 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:   

 

1. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ: Συντήρηση και επισκευή των ξύλινων δαπέδων σε 

όλο το κτίριο του Κ.Ω.Θ., η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

αποκατάσταση/αντικατάσταση φθαρμένων ή σπασμένων σανιδιών παρκέ, 

στοκάρισμα, τρίψιμο, βαφή με ειδικό βερνίκι πατωμάτων, κλπ.  Η 

προσφορά θα πρέπει να δοθεί ανά χώρο (αίθουσα) με αναλυτική περιγραφή 

των απαιτούμενων εργασιών για τη συγκεκριμένη αίθουσα, τον τύπο και 

κατηγορία των υλικών συντήρησης και βαφής που προτείνονται να 

χρησιμοποιηθούν, (π.χ. Βερνίκι Πατωμάτων Νερού ή Διαλύτου, εταιρεία 

προϊόντος, το ίδιο το προϊόν, π.χ. Βερνίκι Πατωμάτων της Erlac νερού)  και 

τον αριθμό εφαρμογών (επικαλύψεων). Η οικονομική προσφορά θα πρέπει 

να επιμεριστεί ανά επίπεδο κτιρίου (Βλέπε πίνακα οικονομικής προσφοράς).  

2. ΒΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ: Βαφή όλων των 

επιφανειών της κεντρικής αίθουσας συναυλιών. Η προσφορά θα πρέπει να  

περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας βαφής, τα τετραγωνικά 

μέτρα, την προετοιμασία της επιφάνειας, το υπόστρωμα, τον αριθμό 
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εφαρμογών (επικαλύψεων), κατηγορία υλικού βαφής (Πλαστικό, 

Ακρυλικό), εταιρεία προϊόντος καθώς και το ίδιο το προϊόν. (π.χ. Neopal ή 

Vive Πλαστικό της ΒΙΒΕΧΡΩΜ και όχι Πλαστικό χρώμα ΒΙΒΕΧΡΩΜ 

γενικά).   

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ:  Συντήρηση, 

αποκατάσταση-επιδιόρθωση ή και αντικατάσταση, και βαφή των 

εσωτερικών, εξωτερικών  κουφωμάτων και των παντζουριών. Η προσφορά 

θα δοθεί αναλυτικά και θα προσδιορίζεται με ακρίβεια ο χώρος και το 

κόστος με αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών, των υλικών 

συντήρησης-βαφής-υποστρωμάτων, κατηγορία υλικού βαφής (π.χ.  

Βερνικόχρωμα ή Βερνίκι-Συντηρητικό Ξύλου), το ίδιο το προϊόν (π.χ. 

Βερνικόχρωμα Smaltolux ή Βερνίκι ξύλου Bondex Σατινέ-Γυαλιστερό-

Ματ) καθώς και τον αριθμό εφαρμογών (επικαλύψεων). 

 Η οικονομική προσφορά θα επιμεριστεί ανά επίπεδο κτιρίου (Βλέπε πίνακα 

οικονομικής προσφοράς). 

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ: Την ενίσχυση του εσωτερικού 

τοίχου επί της οδού Λ. Λέοντος Σοφού. Θα δοθεί αναλυτική προσφορά με 

τις απαιτούμενες εργασίες και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.   

5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΨΕΩΝ: Την 

αποκατάσταση των διακοσμητικών στοιχείων των όψεων του κτιρίου που 

θεωρούνται επικίνδυνες για την ασφάλεια των σπουδαστών, προσωπικού 

και επισκεπτών. Θα δοθεί αναλυτική προσφορά με τις απαιτούμενες 

εργασίες και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.   

6. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑΣ ΑΙΘ. 207-210:Την κατάργηση της 

μεσοτοιχίας στις αίθουσες 207-210. Θα δοθεί αναλυτική προσφορά με τις 

απαιτούμενες εργασίες και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  

7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΡΟΩΝ: Τις μονώσεις των υδρορροών της στέγης του 

κτιρίου. Θα δοθεί αναλυτική προσφορά με τις απαιτούμενες εργασίες και 

των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  

8. ΣΟΒΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΟ: Εφαρμογή σοβά σε 

εξωτερικό και εσωτερικό τοίχο επί της οδού Τύπου. Θα δοθεί αναλυτική 

προσφορά με τις απαιτούμενες εργασίες και των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν.  

9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΗΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ: Την 

αντικατάσταση των κατεστραμμένων από την υγρασία στοιχείων ορυκτής 
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ίνας στο Α΄ όροφο και στο υπόγειο. Θα γίνει καταμέτρηση των ορυκτών 

ινών που χρήζουν αντικατάσταση. 

10.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ: Συντήρηση, 

τρίψιμο, βαφή με αντισκωριακό αστάρι και βαφή χρώματος του 

περιμετρικού κιγκλιδώματος  του κτιρίου επί της οδού Λ. Σοφού , Φράγκων 

και Τύπου. Η προσφορά θα δοθεί με αναλυτική περιγραφή των 

απαιτούμενων εργασιών, των υλικών βαφής-υποστρωμάτων, κατηγορία 

υλικού βαφής (π.χ.  Βερνικόχρωμα Ντούκο ή Ριπολίνη), το ίδιο το προϊόν. 

(π.χ. Βερνικόχρωμα Mobilac ) καθώς και τον αριθμό εφαρμογών 

(επικαλύψεων). 

11. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Επισκευή πόρτας βιβλιοθήκης 

επί της οδού Λ. Σοφού. Η προσφορά θα δοθεί με αναλυτική περιγραφή των 

απαιτούμενων εργασιών, των υλικών βαφής-υποστρωμάτων, κατηγορία 

υλικού βαφής (π.χ. εσωτερικά ριπολίνη και εξωτερικά ντουκόχρωμα), το 

ίδιο το προϊόν. (π.χ. Βερνικόχρωμα Mobilac ) καθώς και τον αριθμό 

εφαρμογών (επικαλύψεων). 

12.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ: Κατασκευή 

καναλιών απορροής υδάτων για την προστασία του έντυπου υλικού της 

βιβλιοθήκης από πιθανή διαρροή από σωλήνες θέρμανσης που διαπερνούν 

μέρος της βιβλιοθήκης. Αναλυτική περιγραφή με τις εργασίες και το υλικό 

που χρησιμοποιηθεί (διαστάσεις-διατομές υλικού κλπ.) 

13. ΒΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ : Την βαφή των χώρων της βιβλιοθήκης του 

Κ.Ω.Θ. Η προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας 

βαφής, τα τετραγωνικά μέτρα, την προετοιμασίας της επιφάνειας, το 

υπόστρωμα, των αριθμό εφαρμογών, κατηγορία υλικού βαφής (Πλαστικό, 

Ακρυλικό κλπ.),το ίδιο το προϊόν. (π.χ. Neopal ή Vive Πλαστικό της 

ΒΙΒΕΧΡΩΜ και όχι Πλαστικό χρώμα ΒΙΒΕΧΡΩΜ γενικά) καθώς και τον 

αριθμό εφαρμογών (επικαλύψεων).   

 

 

Η προσφορά θα συμπεριλαμβάνει τεχνική έκθεση εργασιών από αρχιτέκτονα,  με 

αντίστοιχες αναλυτικές περιγραφές των χώρων και των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν.  

 

Οι οικονομικές προσφορές θα δοθούν αριθμημένες σύμφωνα με την παραπάνω 

περιγραφή και θα αξιολογηθούν ξεχωριστά. Επισυνάπτεται πίνακας οικονομικών 

προσφορών.  
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Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν 3 φακέλους: 

1. Τεχνική Έκθεση εργασιών υπογεγραμμένη από Αρχιτέκτονα.  

2. Οικονομική προσφορά στον επισυναπτόμενο πίνακα 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής : Ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική 

ενημερότητα, ποινικό μητρώο.   

 

Οι παραπάνω προσφορές θα κατατεθούν σε  σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 

31/7/2018 και ώρα 14:00 και θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.   

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΦΑΚΗΣ  

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται πίνακας οικονομικής προσφοράς. 
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Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1α ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟ       

1β ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 1ος ΟΡΟΦΟΣ       

1γ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ       

2 ΒΑΦΗ ΣΑΛΑΣ       

3α 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
      

3β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
      

3γ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 
      

3δ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ 
      

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ Λ. ΣΟΦΟΥ       

5 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ       

6 ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 207-210       

7 ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΡΟΩΝ       

8 ΣΟΒΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΔΟΣ ΤΥΠΟΥ       

9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ       

10 ΒΑΦΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ       

11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ       

12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ       

13 ΒΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ       

ΣΥΝΟΛΟ   
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