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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/νση: ΖΕΠ Κοζάνης, ΤΚ 50100 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοζάνη,  14-09-2022 

 Αριθμ. Πρωτ. 287 

 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

 

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: 

εργασίες χρωματισμών σε χώρους των φοιτητικών εστιών καθώς και σε επιλεγμένους χώρους του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης προϋπολογισμού 2.630,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118. 

2. Το από 01/09/2022 Πρωτογενές αίτημα του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του ΠΔΜ, με ΑΔΑΜ: 

22REQ011235283. 

3. Τις από 01/09/2022 τεχνικές προδιαγραφές του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΠΔΜ. 

4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 773/07-09-2022, με ΑΔΑ: Ω5Χ0469Β7Κ-ΨΩ9 και 

ΑΔΑΜ: 22REQ011235335, 

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για: εργασίες χρωματισμών σε 

χώρους των φοιτητικών εστιών καθώς και σε επιλεγμένους χώρους του Π.Δ.Μ. στα Κοίλα Κοζάνης, 

συνολικού προϋπολογισμού 2.630,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις 

συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Παρούσας. 

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Βακουφτσής Κωνσταντίνος τμ. 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.: 2461056362 email: 

kvakouftsis@uowm.gr. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2022, ΚΑΕ: 0863-Α CPV:  

45442110-1. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του 

αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη 

συνολική τιμή με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. Απορρίπτεται η προσφορά 

που ξεπερνά το όριο του προϋπολογισμού. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίθενται και οι πίνακες Τεχνικής & Οικονομικής 

Προσφοράς των Παραρτημάτων της παρούσας σε επεξεργάσιμη μορφή.  

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

εταιριών (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση ghaitidis@uowm.gr ή aff00574@uowm.gr, έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη 
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κατάλογο όσων παρέλαβαν την Πρόσκληση, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, αποκλειστικά σε σφραγισμένο 

φάκελο, όπου θα περιέχονται:  

1) Τεχνική Προσφορά, που θα περιλαμβάνει:  

a. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου σε ισχύ στο οποίο θα αναγράφονται οι δραστηριότητες του 

συμμετέχοντα (όπου θα φαίνεται ότι το αντικείμενο της δραστηριότητας του υποψηφίου είναι 

συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης). 

b. Βεβαίωση  επιτόπιας αυτοψίας του Παραρτήματος Ι. 

2) Οικονομική προσφορά του Παραρτήματος ΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα (διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).  

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα 

(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word). 

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:  

α) του προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) και 

β) της διαδικασίας, ήτοι:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 287/14-09-2022  

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 21-09-2022, 11.00  π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 21-09-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

(ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας, 3ος Όροφος, στη νέα Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-

56303, 56304, 56305. Το άνοιγμα των φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα 

στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην 

περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Για την απόφαση ανάθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας 

ii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (ασφαλιστική ενημερότητα). 

iii) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα). 

iv) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
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δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του.  

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύσταση και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 

επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 

προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. 

 

2. Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος 15 ημερών από την απόφαση ανάθεσης. 

3. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, ο δε Φ.Π.Α. 

βαρύνει το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία: 
Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  

Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50100 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

4. Η πληρωμή του θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών καθώς και αφού προηγηθεί βεβαίωση των αρμόδιων Επιτροπών παραλαβής περί 

εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του αναδόχου.  

5. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος του Δημόσιου Τομέα (σήμερα 4% για τις 

προμήθειες & 8% για τις υπηρεσίες), ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την 

επιχείρηση, σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας. 

6. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:  

• Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 7 N 4912/2022 όπως ισχύει).  

• Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/2016.  

• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
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και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

7. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, θα 

επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου ή από τα Δικαστήρια Κοζάνης. 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 

24610 68232, 68102, email: ghaitidis@uowm.gr, email: aff00574@uowm.gr). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Περιγραφή  

Προσφερόμενη 

τιμή χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

 

ΦΠΑ 24% 

Συνολική 

προσφερόμενη 

τιμή με ΦΠΑ (€) 

Εργασίες χρωματισμών σε χώρους των φοιτητικών 
εστιών καθώς και σε επιλεγμένους χώρους του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα 
Κοζάνης 

2.120,97 509,03 2.630,00 

 

Η παρούσα πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών αφορά σε εργασίες ανακαίνισης 

εσωτερικών χρωματισμών, σε χώρους του κτιρίου των Φοιτητικών Εστιών, και σε αίθουσες του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης.  

Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του 

διαγωνιζόμενου),  βεβαίωση  επιτόπιας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της γνώσης των τοπικών 

συνθηκών και της έκτασης του φυσικού αντικειμένου της απόφασης ανάθεσης, του υποψηφίου αναδόχου 

στον χώρο όπου θα εκτελούνται οι υπηρεσίες, η οποία θα εκδίδεται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης 

 

Στο κτίριο των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης και σε 

συγκεκριμένα αίθουσες αυτού, καθώς και σε δωμάτια στο κτίριο των Φοιτητικών Εστιών, προέκυψε η 

ανάγκη για ανακαίνιση των χρωματισμών τους και για τοπικές αποκαταστάσεις στα επιχρίσματά τους. Στις 

εσωτερικές επιφάνειες των δομικών στοιχείων παρατηρούνται κατά τόπους περιοχές με φθορές και 

αποκολλήσεις των χρωματισμών, σημεία των τοιχοποιιών και των οροφών προσβεβλημένα από υγρασία 

και μύκητες, και γενικότερα τμήματα με εικόνα αισθητικής αλλοίωσης λόγω της αναμενόμενης γήρανσης 

των βαφών.    
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Ενδεικτικές φωτογραφίες κατάστασης δωματίων 

                       

 

 

                        

Ενδεικτικές φωτογραφίες κατάστασης αιθουσών 
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Τόπος εκτέλεσης εργασιών 

 

Ειδικότερα, οι χώροι στους οποίους υπάρχουν επιφάνειες που χρήζουν επαναχρωματισμών, 

προκειμένου αυτοί να επαναλειτουργήσουν άμεσα και ομαλά, είναι οι παρακάτω:  

 

Εστίες 

 

Α. Πτέρυγα Ι Φοιτητικών Εστιών (ΠΡΑΣΙΝΗ) 

 

Α.1. Δωμάτια Ισογείου 

 

• 121 (επιφάνεια περίπου 2,5 m² ) 

• 134 (επιφάνεια περίπου 8 m² ) 

 

Β. Πτέρυγα ΙΙ Φοιτητικών Εστιών (ΚΟΚΚΙΝΗ) 

 

Β.1. Δωμάτια Ισογείου 

 

•  121 (επιφάνεια περίπου 4 m² )  

•  122 (επιφάνεια περίπου 5 m² ) 

•  124 (επιφάνεια περίπου 3 m² ) 

•  128 όλο το δωμάτιο  50 m² 

 

Β.2. Δωμάτια Ορόφου 

  

•   211 όλο το δωμάτιο 65 m² 

 

Γ. Πτέρυγα ΙΙΙ Φοιτητικών Εστιών (ΜΠΛΕ) 

 

Γ.1. Δωμάτια Ισογείου 

• 119  (επιφάνεια περίπου 7 m² )  

• 116    όλο το δωμάτιο 50 m² 

 

Γ.2. Δωμάτια Ορόφου 

• 201 (επιφάνεια περίπου 5 m²) 

• 218 (επιφάνεια περίπου 18 m²)    

• 223  όλο το δωμάτιο  50 m² 

• 224  όλο το δωμάτιο  50 m² 
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Αίθουσες 

 

• 1204 μόνο το ταβάνι - (επιφάνεια περίπου 25 m² ) 

• 2101 μόνο τοιχοποιία - (επιφάνεια περίπου 24 m² ) 

• 1301 μόνο τοιχοποιία - (επιφάνεια περίπου 30 m² ) 

Το συνολικό εμβαδόν των προς χρωματισμό επιφανειών  στους παραπάνω χώρους εκτιμάται κατά 

προσέγγιση στα 396,5 m² και πρόκειται για επιχρισμένες επιφάνειες τοιχοποιιών και οροφών. 

 

Τεχνική Περιγραφή 

 

Οι επιφάνειες αυτές απαιτείται να επισκευαστούν με την πραγματοποίηση εργασιών ανακαίνισης των 

χρωματισμών τους. Πριν από την εφαρμογή των νέων χρωματισμών, επιβάλλεται να προετοιμαστούν 

κατάλληλα οι επιφάνειες με τον καθαρισμό τους από φθορές και σαθρά τμήματα, καθώς και το 

στοκάρισμά τους για τη σφράγιση των κενών ασυνέχειας και την εξομάλυνση των ανωμαλιών, των οπών 

και των μικρορωγμών. Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή υποστρώματος (ασταριού) και η 

εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων του τελικού χρώματος ώστε να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια.  

Επιπλέον, στις περιοχές των επιφανειών όπου εντοπίζονται εντονότερες φθορές στα επιχρίσματα, θα 

πραγματοποιηθεί αποκατάστασή τους με καθαίρεση των σαθρών υλικών επιχρισμάτων έως βάθος και 

πλάτος υγιούς επίστρωσης, εφαρμογή νέων επιχρισμάτων, τρίψιμο, σπατουλάρισμα ή όποια άλλη 

εργασία απαιτηθεί για την έντεχνη αποκατάστασή τους, πριν τη διαδικασία των χρωματισμών. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Το συνολικό κόστος των εργασιών χρωματισμών - επιχρισμάτων και των απαιτούμενων υλικών και 

μικροϋλικών επιτόπου, των ικριωμάτων εργασίας και του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού, 

εργαλείων και συσκευών, καθώς και κάθε είδους απαιτούμενης δαπάνης (π.χ. κάλυψη και μεταφορά 

επίπλων) για την πλήρη και ολοκληρωμένη εργασία, υπολογίζεται κατ’ αποκοπή σε 2.630,00€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0863 

 

Απαιτήσεις εργασιών χρωματισμών 

 

1. Γενικά 
Όταν γίνονται οι χρωματισμοί ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίζει με δαπάνες του για την 

προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των κουφωμάτων κλπ. και να καλύπτει με πλαστικά 
φύλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του εντεταλμένου Μηχανικού της Υπηρεσίας. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας βιομηχανικού τύπου, 
αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής χρωμάτων, εγχώρια και της απόλυτης εκλογής της Υπηρεσίας. 

Η απόχρωση των χρωμάτων θα ορίζεται πάντα από τον εντεταλμένο Μηχανικό αφού δει τα σχετικά 
δείγματα που θα φτιάξει ο ανάδοχος στις επιφάνειες που θα βαφθούν. 

Οι τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή των χρωμάτων σχετικά με την προετοιμασία της επιφάνειας 
που θα βαφεί, τις αναλογίες που θα διαλυθούν τα χρώματα κλπ. πρέπει να τηρηθούν ακριβώς από τον 
εργολάβο και θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προδιαγραφής αυτής. 

Οι χρωματισμοί θα γίνουν σε επιφάνειες τελείως ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοσθεί αν δεν 
έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση. 

Διευκρινίζεται ότι οι αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνουν και τη δαπάνη επισκευών 
(μερεμέτια) κάθε είδους, την επιθεώρηση των επιφανειών που θα βαφτούν, το τρίψιμο τους με τροχό 
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(επιφάνειες σκυροδέματος) ή γυαλόχαρτο (επιφάνειες επιχρισμάτων κλπ.) καθώς και τυχόν ικριώματα 
που θα χρειασθούν. 

Tυχόv ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και θα 
είναι ανεξάρτητα και αυτοφερόμενα για να μην υφίστανται ζημιές οι διάφοροι χρωματισμοί και οι λοιπές 
γειτονικές κατασκευές. 

Οι τελικοί χρωματισμοί πρέπει να είναι ομοιογενείς, λείοι και να έχουν την ίδια απόχρωση, αλλιώς 
δεν θα γίνονται δεκτοί. 

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει το συντομότερο δυνατό όλα 
τα εργαλεία, ικριώματα, άχρηστα υλικά, και πλεονάζοντα χρώματα και να καθαρίσει τις επιφάνειες και 
τους αντίστοιχους χώρους εργασίας (δάπεδα, τοίχους, επενδύσεις, υαλοπίνακες, είδη υγιεινής κλπ.) από 
τους χρωματισμούς. 

Όσες από τις κατασκευές μετά τον καθαρισμό δεν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση θα 
αντικαθίστανται σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Θα αφαιρούνται υπερχειλίσεις του χρώματος, σημάδια, «τρεξίματα» χρωμάτων από τις επιφάνειες. 
Δεν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώματα μέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις δαπέδων κλπ. αλλά 

θα φυλάσσονται σε δοχεία και κατόπιν θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου. 

 

 

2.  Υδροχρωματισμοί κόλλας 

Ο χρωματισμός επιχρισμένων επιφανειών με υδροχρώματα κόλλας θα γίνει όπου απαιτείται με την 

παρακάτω σειρά : 

• Καθαρισμός και τρίψιμο των επιφανειών. 

• Στοκάρισμα των οπών ή εκβαθύνσεων με γυψοκονίαμα εξίσωσης τους με το τριβίδι και τρίψιμο με 
ειδικό σύρμα ή ελαφρόπετρα. 

• Πλύσιμο με νερό και αστάρωμα με μία στρώση ασβεστόχρωμα. 

• Κύριος υδροχρωματισμός σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μέχρι να γίνει η επιφάνεια ομοιόχρωμη χωρίς 
λεκέδες ή αποτυπώματα της βούρτσας. Ο υδροχρωματισμός γίνεται με ασβεστόχρωμα, διάλυμα 
κόλλας και με προσθήκη τσίγκου με ή χωρίς προσθήκη χρώματος. 

 

3. Πλαστικοί χρωματισμοί κοινοί 

Για τους κοινούς ασπατουλάριστους πλαστικούς χρωματισμούς επιχρισμάτων θα χρησιμοποιηθούν 

πλαστικά χρώματα εγχώρια και θα γίνουν με την παρακάτω σειρά: 

• Προετοιμασία της επιφάνειας (όπως στους υδροχρωματισμούς).  

• Η επιφάνεια εμποτίζεται με αραιωμένο άχρωμο γαλάκτωμα (Primer). 

• Δύο τουλάχιστον στρώσεις με πλαστικό χρώμα μέχρι να γίνει η επιφάνεια ομοιόχρωμη χωρίς σκιές, 
λεκέδες κλπ. 

 
Απαιτήσεις εργασιών επιχρισμάτων 

 

1. Γενικά 
Οι παρακάτω προδιαγραφές αναφέρονται στα επιχρίσματα που θα κατασκευασθούν σε επιφάνειες 

beton, τούβλων κλπ. Η προετοιμασία που θα γίνει στις επιφάνειες αυτές είναι: 
Ξύσιμο των αρμών, καθαρισμός και πλύσιμο με νερό. 

Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί για τα κονιάματα θα είναι θραυστή από υγιή πετρώματα, 
καθαρή, χωρίς προσμίξεις βλαβερών για το κονίαμα.  

Ο ασβέστης θα είναι τέλεια σβησμένος. Το τσιμέντο θα είναι τύπου PORTLAND κοινό. 
Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει την καθαρότητα του πόσιμου. 
Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθούν τα υλικά πριν και μετά την ανάμιξη τους με νερό ώστε το μίγμα 

του κονιάματος που θα προκύψει να έχει ομοιογένεια. 
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Η εργασία θα γίνει με άριστους τεχνίτες. Οι τελικές επιφάνειες των επιχρισμάτων θα είναι 
επίπεδες και λείες και οι ακμές στις γωνίες ευθύγραμμες. 

Τα επιχρίσματα πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα, γι' αυτό οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιηθούν 
για την κατασκευή τους δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με επιφάνεια που θα επιχρισθούν, ούτε να 
στηρίζονται σε τρύπες στους τοίχους ώστε να αποφεύγουμε την κατασκευή μπαλωμάτων. 

Απαγορεύεται επίσης να καρφωθούν οι σκαλωσιές στις κάσσες των κουφωμάτων ή σε άλλες 
μόνιμες κατασκευές. 

Επιχρίσματα που παρουσιάζουν ανόμοια και άγρια επιφάνεια, ρωγμές, πεταλίδες και γενικά 
κακοτεχνίες δεν θα γίνονται δεκτά και ο ανάδοχος θα υποχρεώνεται να τα ξανακατασκευάσει με δικά του 
έξοδα. 

Όταν τελειώσουν τα επιχρίσματα, όλοι οι χώροι και ο εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα σ' αυτούς 
πρέπει να καθαρισθούν καλά. 

 

α.1.   Επιχρίσματα τσιμεντοκονιάματος τριπτά 

Θα γίνουν σε τρεις στρώσεις : 

Η πρώτη στρώση (πιτσιλιστό) μέσου πάχους 6 mm θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 600 χγρ. 

τσιμέντου για κάθε Μ3 κονιάματος με άμμο μεσόκοκκο και θα καλύπτει όλη την επιφάνεια. 

Η δεύτερη στρώση (λάσπωμα) θα γίνει επίσης με τσιμεντοκονίαμα 600 χγρ. κοινού τσιμέντου με 

μεσόκοκκο άμμο. Το πάχος της 2ης στρώσης είναι 14 χιλ. περίπου. 

Η τρίτη στρώση θα έχει πάχος 6 χιλ. και θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα των 600 χγρ. τσιμέντου με λεπτόκοκκο 

άμμο. 

α.2.   Επιχρίσματα μαρμαροκονίας τριπτά 

Θα κατασκευασθούν σε τρεις στρώσεις : 

Η πρώτη στρώση (πιτσιλιστό) θα γίνει με άμμο μεσόκοκκο 1:3 των 150 χγρ. τσιμέντου. 

Η δεύτερη στρώση (λάσπωμα) θα γίνει με άμμο μεσόκοκκο 1:3 των 150 χγρ. τσιμέντου. 

Η τρίτη στρώση θα γίνει με μαρμαροκονίαμα των 1:2 των 150 χγρ. τσιμέντου. Η τρίτη στρώση εκτελείται σε 

δύο φάσεις εξ ων η δεύτερη (δεύτερο πέρασμα) γίνεται μόλις το κονίαμα της πρώτης έχει αρχίσει να 

τραβάει και να συνδέεται με τη δεύτερη στρώση. 

 

 

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας: κ. Βακουφτσής Κωνσταντίνος, τηλ.: 2461056362, email: kvakouftsis@uowm.gr  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvakouftsis@uowm.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της 

παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή με την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι. Απορρίπτεται η προσφορά που ξεπερνά το όριο του 

προϋπολογισμού) 

 

Ο υπογράφων …………………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

………………………………………………………………….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της 

αριθμ. 287/14-09-2022 Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και καταθέτω την 

παρακάτω προσφορά: 

 

Υπηρεσία 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ (€) 

Συνολική 

προσφερόμενη 

τιμή χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 

24% (€) 

Συνολική 

προσφερόμενη 

τιμή με ΦΠΑ 

(€) 

Εργασίες χρωματισμών σε 

χώρους των φοιτητικών εστιών 

καθώς και σε επιλεγμένους 

χώρους του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα 

Κοζάνης  

2.630,00    

 

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……... 

 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυ-

δρομείου (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι: 
 

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές 

εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής 

πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων». 

-  «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 

18 του Ν.4412/2016.». 

-  «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

-  τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους 

-  δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης, 

εφόσον επιλεγώ,  
-  λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

- συναινώ ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό 

της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 

Ημερομηνία:   ..………. 2022 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δηλ. 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

 

ΑΔΑ: ΨΨ75469Β7Κ-3ΡΗ
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