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Ευρωπαϊκό Κέντρο για την  

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Υπηρεσία Προμηθειών 

Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

AO/E/ICTF/Building Maintenance/034/06 

 ‘‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP ” 

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία, 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για τη συγκεκριμένη πρόσκληση. 

Ο σκοπός της πρόσκλησης, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για την υποβολή προσφοράς, 
παρατίθενται στη συνημμένη στο παρόν συγγραφή υποχρεώσεων. 

Σας επισημαίνουμε, ωστόσο, τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την υποβολή προσφοράς: 

1. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

2. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται: 

α) είτε μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών με ημερομηνία αποστολής το 
αργότερο έως την 14/02/2007, οπότε και ως αποδεικτικό εκλαμβάνεται η ημερομηνία 
αποστολής, η σφραγίδα ταχυδρομείου ή η ημερομηνία του δελτίου καταβολής ταχυδρομικών 
τελών, προς την ακόλουθη διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
Υπηρεσία Προμηθειών 
Υπόψη κ. C. F. Lettmayr 
Τ.Θ. 22 427 
GR – 55102 Θεσσαλονίκη 
Ελλάδα 

Σημείωση: 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να ενημερώσουν το Cedefop με e-mail (c4t-
services@cedefop.europa.eu) ή fax (+30 2310 490028) 

 ότι έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμη προσφορά, και 

  ότι ζητούν από το Cedefop επιβεβαίωση λήψης του e-mail ή fax.  

β) είτε ιδιοχείρως το αργότερο έως τις 14/02/2007 και ώρα 17:00 στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 

Υπηρεσία Προμηθειών 
Υπόψη κ. C. F. Lettmayr 
Ευρώπης 123, 
GR-57001 Θεσσαλονίκη-Πυλαία 
Ελλάδα 
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Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να παραλάβετε αποδεικτικό υποβολής, υπογεγραμμένο και 
χρονολογημένο από τον αρμόδιο υπάλληλο της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο οποίος έχει παραλάβει 
την προσφορά. Το Cedefop λειτουργεί από τις 9:00 έως τις 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Παραμένει κλειστό το Σάββατο, την Κυριακή και κατά τις επίσημες αργίες του Cedefop. 

3. Για την υποβολή των προσφορών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ακόλουθες οδηγίες. 

Ο εξωτερικός φάκελος ή το περίβλημα του πακέτου πρέπει να σφραγίζονται με κολλητική 
ταινία, να υπογράφονται επάνω στην ταινία και να φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:  

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

‘‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP” 

Όνομα υποβάλλοντος: 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να περιέχει τρεις εσωκλειόμενους φακέλους, συγκεκριμένα 
Φάκελος A, B και Γ. Το περιεχόμενο καθενός από τους τρεις φακέλους περιγράφεται στο 
Παράρτημα Κ΄ (Κατάλογος Ελέγχου Υποχρεωτικών Εγγράφων) της επισυναπτόμενης 
συγγραφής υποχρεώσεων. 

4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προσφορές τους υπογράφονται από 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και ότι είναι ευανάγνωστες ώστε να μην προκύπτουν 
αμφιβολίες περί λέξεων και αριθμών. 

5. Η υποβολή προσφοράς υποδηλώνει αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται 
στην παρούσα πρόσκληση, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στο σχέδιο σύμβασης και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο έγγραφο περί παραίτησης του υποψηφίου από δικούς του 
γενικούς και ειδικούς όρους. Η προσφορά είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο στον οποίο 
ανατίθεται η σύμβαση για την προβλεπόμενη διάρκειά της. 

6. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Cedefop στις 21.02.2007 και ώρα 11.00 (τοπική). 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να εκπροσωπείται από ένα άτομο. Το ονοματεπώνυμο του 
παρευρισκόμενου στο άνοιγμα των προσφορών πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως μέσω 
τηλεομοιοτυπίας (αριθμός τηλεομ. +30 2310 490 028) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(C4T-services@cedefop.europa.eu) τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από το άνοιγμα 
των προσφορών. 

7. Οι επαφές μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (Cedefop) και των υποψηφίων απαγορεύονται 
καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις και μόνο υπό τις 
ακόλουθες συνθήκες: 

Πριν από την τελική προθεσμία υποβολής προσφορών: 

Μετά από αίτημα του υποβάλλοντος, η Υπηρεσία Προμηθειών του Cedefop μπορεί 
να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες με μόνο σκοπό να διασαφηνίσει τη φύση της 
σύμβασης. Τυχόν αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλεται 
εγγράφως μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός τηλεομ. +30 2310 490 028) ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (C4T-services@cedefop.europa.eu). 

Αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες που λαμβάνεται σε διάστημα μικρότερο των 
πέντε εργάσιμων ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών δεν γίνεται αποδεκτό. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή οποιαδήποτε άλλη 
αβλεψία στο κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, θα 
δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Cedefop (www.cedefop.europa.eu), τον οποίο 
καλείστε να επισκέπτεστε τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές. 

Μετά το άνοιγμα των προσφορών: 

Εάν απαιτείται αποσαφήνιση ή εάν πρέπει να διορθωθούν προφανείς αβλεψίες στο 
κείμενο της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τον 
διαγωνιζόμενο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε τροποποίηση των όρων 
της προσφοράς. 

8. H  παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο το Cedefop. Η 
συμβατική υποχρέωση του Cedefop ξεκινά μόνο από την υπογραφή της σύμβασης με τον 
ανάδοχο. 

9. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκπόνηση και υποβολή των προσφορών βαρύνουν 
τους διαγωνιζόμενους και δεν αποδίδονται. 

10. Μέχρι τη στιγμή της υπογραφής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί είτε να εγκαταλείψει τον 
διαγωνισμό είτε να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, χωρίς να υποχρεούται να αποζημιώσει 
τους υποψηφίους. Η απόφαση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται και να κοινοποιείται στους 
υποψηφίους. 

11. Προβλέπεται επιτόπια επίσκεψη για τις 25/01/2007 (10:00).  Σημείο συνάντησης ο χώρος 
υποδοχής του Cedefop.  Τα ονοματεπώνυμα των ατόμων (2 κατ’ ανώτατο όριο) που θα 
παρευρεθούν στην εν λόγω επίσκεψη πρέπει να γνωστοποιηθούν γραπτώς μέσω φαξ στον 
αριθμό +30 2310 490028 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: c4t-
services@cedefop.europa.eu το αργότερο έως τις 14:00 (τοπική ώρα) την προηγούμενη της 
επιτόπιας επίσκεψης.   

12. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα ενημερωθούν εγγράφως σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού. 

13. Για λόγους ασφαλείας, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού, 
έστω κι αν δεν υποβληθεί προσφορά, επιβάλει την τήρηση εχεμύθειας σε ότι αφορά επί 
μέρους στοιχεία του Cedefop, όπως: σχέδια, ονόματα προσωπικού, ωράρια, είδος 
εγκαταστάσεων κ.λ.π.   Για τον λόγο αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά, οποιαδήποτε δημόσια 
χρήση στοιχείων σε κείμενα, δημοσιεύσεις, αναφορές κ.λ.π.  

 

Με εκτίμηση, 

  

Christian F. Lettmayr 
Αναπληρωτής Διευθυντής         
 

Συνημμένο: Συγγραφή υποχρεώσεων 
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Γλωσσάριο Όρων του Διαγωνισμού 
 

Πλην των περιπτώσεων που από τα συμφραζόμενα προκύπτει διαφορετική ερμηνεία, οι 
ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 
Αναθέτουσα Αρχή: το Cedefop  
 
Σύμβαση-πλαίσιο: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
 
Προσφέρων, συμμετέχων, υποψήφιος ανάδοχος: Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή ομάδα 
προσώπων που καταθέτει έγκυρη τεχνική και οικονομική προσφορά ανταποκρινόμενος στην 
παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Ανάδοχος: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την Αναθέτουσα 
Αρχή, ως αντισυμβαλλόμενος, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται 
στο παρόν τεύχος του διαγωνισμού. 
 
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 
 
Έργο: Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών για το κτιριακό 
συγκρότημα και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Cedefop. 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης (συν. επιτροπή διαγωνισμού): Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των 
προσφορών  συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για 
το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δημοσιονομικό 
κανονισμό της ΕΕ. 
 
Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από 
τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο  εκπρόσωπό του, ή, σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  
 
Οι όροι: υποψήφιος, υποψήφιος Ανάδοχος, προσφέρων, διαγωνιζόμενος είναι συνώνυμοι και 
δηλώνουν το νομικό πρόσωπο που υποβάλει προσφορά στα πλαίσια του διαγωνισμού. 
 
Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του έργου που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Συμφερότερη προσφορά: δηλώνει τον μεγαλύτερο λόγο μεταξύ ποιότητας της τεχνικής 
προσφοράς που υποβλήθηκε και του συνολικού συμβατικού τιμήματος.  

Οι χρησιμοποιούμενοι όροι: Πρέπει, υποχρεούται, οφείλει, υποχρεωτικός,/ώς  που 
αφορούν σε προδιαγραφές, όρους και απαιτήσεις του διαγωνισμού, δηλώνουν δεσμευτική 
υποχρέωση του επιτυχούς προσφέροντος και μέλλοντος Αναδόχου. 

Οι όροι: κατ' ελάχιστο ή ελάχιστος, η, ο, είναι συνώνυμα. Το ίδιο ισχύει για τους όρους: 
προκήρυξη διακήρυξη, διαγωνισμός. 
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Αρ. Cedefop: AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

 
 

‘‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP ” 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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                         εργατών  
Παράρτημα Ε:  Ανακοίνωση Προκήρυξης Σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 
Παράρτημα ΣΤ: Σχέδιο Σύμβασης 
Παράρτημα Ζ: Δήλωση περί κριτηρίων αποκλεισμού 
Παράρτημα Η: Έντυπο νομικής οντότητα 
Παράρτημα Θ: Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
Παράρτημα Ι: Έντυπο χρηματοπιστωτικών στοιχείων 
Παράρτημα Κ: Κατάλογος ελέγχου υποχρεωτικών εγγράφων 
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Εισαγωγή για το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε το 1975 με τριμερές διοικητικό 
συμβούλιο και παρέχει υπηρεσίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και για τις συνδεδεμένες χώρες 
Νορβηγία και Ισλανδία. Οι δραστηριότητές του αφορούν επίσης τις υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες. 

Ως κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, το Cedefop προσφέρει πληροφόρηση σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, 
ερευνητές και επαγγελματίες προκειμένου να μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις εξελίξεις 
και να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές δράσεις. Το Cedefop 
υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να ενθαρρύνει, σε κοινοτικό επίπεδο, την 
προαγωγή και ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τα κύρια καθήκοντα του Cedefop όπως ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του είναι: 

 να συλλέγει επιλεγμένο υλικό τεκμηρίωσης και ανάλυσης δεδομένων· 

 να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και τον συντονισμό της έρευνας· 

 να αξιοποιεί και να διαδίδει χρήσιμες πληροφορίες· 

 να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει μια συντονισμένη προσέγγιση των ζητημάτων που 
αφορούν την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης· 

 να αποτελεί φόρουμ συζήτησης για ένα ευρύ και πολύμορφο κοινό. 

Οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες του Cedefop για την περίοδο 2006-08 επικεντρώνονται 
στις προτεραιότητες που ορίζονται στο ανακοινωθέν του Μάαστριχτ, το οποίο 
προσυπογράφηκε από 32 χώρες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους: 

α) ‘προώθηση της εικόνας και ελκυστικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης για 
εργοδότες και ιδιώτες με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής στην ΕΕΚ 
(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)· 

β) επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας και καινοτομίας στα συστήματα ΕΕΚ προς 
όφελος των μαθητευόμενων και προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή ΕΕΚ 
παγκοσμίως ανταγωνιστική· 

γ) συσχέτιση της ΕΕΚ με τις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης για υψηλά 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και ειδικότερα, λόγω του αντίκτυπου των 
δημογραφικών αλλαγών, για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων· 

δ) αντιμετώπιση των αναγκών των εργαζομένων με χαμηλή κατάρτιση (περίπου 75 
εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 25 και 64 ετών στην ΕΕ) και των μειονεκτικών 
ομάδων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας.’ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Cedefop επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: 
http://www.cedefop.europa.eu 
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1 Γενικοί όροι διαγωνισμού 

1.1 Αντικείμενο της προκήρυξης 
Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου συνιστούν πρόσκληση υποβολής 
προσφορών στα πλαίσια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα 
αναλάβει την συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
Cedefop. 

Λεπτομερής συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών ειδικών υποχρεώσεων 
γίνεται παρακάτω. 

1.2 Περιγραφή της σύμβασης 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί σαν αποτέλεσμα αυτού του διαγωνισμού θα είναι μία 
συμφωνία πλαίσιο διάρκειας τριών ετών ανανεώσιμης για ένα έτος έως και τρεις 
φορές. Η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών: 

Α. Προληπτικής συντήρησης των ΗΜ και κτιριακών εγκαταστάσεων βάσει ενός 
προγράμματος συντήρησης και συνδρομής στη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και 
εργασιών αποκατάστασης βλαβών ή βελτιώσεων περιορισμένης κλίμακας στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Cedefop στη Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από το 
προσωπικό του ανάδοχου που θα έχει καθορισμένη υποχρεωτική παρουσία στους χώρους 
του Κέντρου και εντός προβλεπομένου ωραρίου και θα πληρώνονται κατ’ αποκοπή.  

Β. Παροχή τεχνικών υπηρεσιών από προσωπικό που διαθέτει, τις απαιτούμενες κατά 
περίπτωση τεχνικές δεξιότητες και θα παρέχει ο ανάδοχος κατ’ απαίτηση με ωριαία ή 
ημερήσια αντιμισθία (τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι π.χ. εργασίες εκτός ωραρίου ή 
προγράμματος συντήρησης, αναγκαίες ανακατασκευές, επισκευές, διαρρυθμίσεις. 
οδεύσεις, μικροβελτιώσεις, αναβαθμίσεις, αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας 
εγκαταστάσεων και προσωπικού κ.α.) 

Γ. Προμήθειας των απαραίτητων, για τις εργασίες συντήρησης, υλικών και αναλωσίμων 
που θα πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του Κέντρου και θα αποζημιώνονται 
απολογιστικά.   

Η υλοποίηση της συμφωνίας πλαίσιο θα γίνεται και με ειδικές συμβάσεις ή δελτία 
παραγγελίας. Το κέντρο δεν είναι υποχρεωμένο με την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο 
να προχωρήσει στην υπογραφή ειδικών συμβάσεων ή παραγγελιών. 

1.3 Διάρκεια της σύμβασης-πλαίσιο 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο 
συμβαλλόμενο μέρος και ισχύει για περίοδο 3 ετών, ενώ μπορεί να ανανεωθεί έως τρεις 
(3) φορές, και κάθε φορά για πρόσθετη περίοδο ενός (1) έτους, καλύπτοντας συνολική 
περίοδο έως έξι (6) ετών (3+1+1+1). Κάθε ανανέωση προϋποθέτει ρητή έγγραφη μνεία 
στη σύμβαση. 

1.4 Παραγγελία υπηρεσιών 
Σε ετήσια βάση το Cedefop, θα παραγγέλλει υπηρεσίες βάσει ειδικών 
συμβάσεων/δελτίων παραγγελίας (βλέπε Παράρτημα ΣΤ’ της σύμβασης-πλαίσιο) που θα 
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αποτελούν συμπληρωματικές συμβάσεις που προσαρτώνται και διέπονται από τη 
σύμβαση-πλαίσιο. Οι ειδικές αυτές συμβάσεις/δελτία παραγγελίας θα αφορούν σε όλο το 
φάσμα των απαιτούμενων υπηρεσιών.  

1.5 Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
Η εκτιμώμενη ετήσια κατ' αποκοπήν δαπάνη για την αποζημίωση του προσωπικού 
συντήρησης με υποχρεωτική προγραμματισμένη παρουσία στο Κέντρο που εκτελεί 
εργασίες συντήρησης και αποκαταστασης βλαβών μικρής κλίμακας, καθώς και για 
την κάλυψη όλων των απαιτούμενων επιπλεόν εξόδων για πλήρη και άρτια υλοποίηση 
του προγράμματος συντήρησης (αποζημίωση εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συνεργείων, 
διοικητικά εξόδα κ.λ.π.) είναι περίπου 125000 €, συμπεριλαμβανομένης μίας εκτιμώμενης 
δαπάνης περίπου 35000 € κατ’ έτος, για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών που θα 
χρεώνονται απολογιστικά. 

Για τις εδικές και έκτακτες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
συντήρησης, δεν μπορούν να εκτελεστούν από το παραπάνω προσωπικό και εκτελούνται 
κατά παραγγελία από εξωτερικά συνεργεία (π.χ. επισκευές, αναγκαίες ανακατασκευές, 
διαρρυθμίσεις, μικροβελτιώσεις, αναβαθμίσεις, αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας 
εγκαταστάσεων και προσωπικού ή άλλων εκτάκτων προβλημάτων, κ.α.) εκτιμάται ότι θα 
δαπανούνται επιπλέον του παραπάνω ποσού έως και περίπου 30000 € ετησίως. 

1.6 Τρόπος πληρωμής  
Ο οικονομικός διακανονισμός, όσον αφορά στην καταβολή της πληρωμής ορίζεται ως 
εξής: 

H πάγια ετήσια, κατ' αποκοπή αμοιβή στον ανάδοχο θα γίνει σε δώδεκα (12) ισόποσες 
πληρωμές, οι οποίες θα υποβάλλονται κατά την διάρκεια του μήνα που έπεται των 
εργασιών, και ύστερα από αποδοχή και βεβαίωση του υπευθύνου παρακολούθησης του 
συμβολαίου για την καλή εκτέλεση του σχετικού έργου από τον ανάδοχο, κατά τον 
προηγούμενο ημερολογιακά μήνα. 

Η πληρωμή για έκτακτες και κατά παραγγελία εργασίες γίνεται βάση των ωριαίων ή 
ημερήσιων αποζημιώσεων του εντύπου οικονομικής προσφοράς και λαμβάνοντας υπόψη 
τις πραγματικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα συνεργεία και του χρόνου που 
απασχολούνται, όταν οι εργασίες γίνονται εντός του Κέντρου ή προηγούμενη προσφορά 
του αναδόχου που αναφέρει τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης όταν οι εργασίες 
εκτελούνται εκτός του χώρου του Κέντρου.  

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με έκδοση εντάλματος πληρωμής το οποίο θα 
εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου, με βάση το τιμολόγιό του και ύστερα από θεώρηση 
(του εντάλματος) από την αρμόδια υπηρεσία του Cedefop.  

1.7 Χρονοδιάγραμμα έργου και τόπος παράδοσης ή εκτέλεσης 
Η εκτέλεση των υπηρεσιών γίνεται κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις του Cedefop 
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.  

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την υπογραφή της σύμβασης πλαισίου, και σύμφωνα με την 
προσφορά του αναδόχου. 
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1.8 Ισχύς των προσφορών 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δηλώσουν ρητά ότι η προσφορά τους θα ισχύει για έξι (6) 
μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το Cedefop διατηρεί το 
δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους μία 
εβδομάδα πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, αν αποδέχονται την παράταση 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

1.9 Εναλλακτικές προσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές για το έργο, δεν γίνονται δεκτές.   

1.10 Τμηματικές προσφορές 
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών που ορίζονται από την 
παρούσα προκήρυξη. Μη τήρηση του όρου αυτού από τον διαγωνιζόμενο ισοδυναμεί με 
απόρριψη της προσφοράς του. 

1.11 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών 
Οι πληρωμές γίνονται 30 ημέρες μετά την αποδοχή των τιμολογίων από την αρμόδια 
υπηρεσία και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο σχέδιο σύμβασης. 

1.12 Τιμές - Νόμισμα 

• Οι συνολικές τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ και θα αναγράφονται 
ολογράφως και αριθμητικώς. 

• Οι τιμές χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι εκείνες που θα λαμβάνονται υπόψη για τη σύγκριση 
των προσφορών. 

• Βάσει των άρθρων 3 και 4 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Cedefop απαλλάσσεται από κάθε είδους επιβαρύνσεις, 
φόρους και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 
Συνεπώς στον υπολογισμό των προτεινόμενων τιμών δεν μπορούν να 
περιλαμβάνονται τέτοιου είδους επιβαρύνσεις. 

• Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση (μισθοί, φόροι, λειτουργικά έξοδα, μετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, 
εκπαίδευσης, εξοπλισμού, αναλωσίμων προϊόντων κλπ.) 

• Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια των τριών 
πρώτων χρόνων ισχύος της σύμβασης-πλαίσιο. Για το τέταρτο έτος της σύμβασης 
μπορεί να ζητηθεί αναπροσαρμογή βάσει του άρθρου όρων Ι.3 της σύμβασης-πλαίσιο. 

Οι τιμές περιλαμβάνουν: 

 Όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους, κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές και 
άλλες νόμιμες αμοιβές του προσωπικού. Δεν μπορεί ο ανάδοχος ή τρίτος να 
απαιτήσει αποζημιώσεις πέραν των συμφωνηθέντων ωραρίων ή ημερήσιων 
αποζημιώσεων. 

 Τα κόστη των απαιτούμενων ασφαλίστρων. 
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 Τα κόστη καθορισμού και προγραμματισμού των εργασιών, συντονισμού, 
ασφάλισης, εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και εργολαβικού οφέλους. 

• Ο Ανάδοχος θα έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα 
οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν και θα εγγυάται για την ακρίβεια των επί 
μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια καμία αξίωση για πρόσθετες δαπάνες 
δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο. 
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2 Τεχνικές προδιαγραφές 
2.1 Ιστορικό 

Η κατασκευή του κτιρίου του Cedefop ξεκίνησε το 1995, σε μία έκταση 14.415,90 τ.μ. 
που παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο για το σκοπό αυτό από την Αμερικάνικη 
Γεωργική Σχολή. 

Το οίκημα και οι βοηθητικοί χώροι συνεδριάσεων παραδόθηκαν επίσημα στο Cedefop 
την 1.9.1999. Αρμόδια αρχή για την επίβλεψη κατασκευής και την παράδοση του κτιρίου 
ήταν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ). Οριστική παραλαβή έγινε το 2001. 

Η κατασκευή ανατέθηκε στην τεχνική εταιρεία ΓΕΤΕΜ Α.Ε. κατόπιν σχετικού 
διαγωνισμού ενώ η μελέτη διενεργήθηκε από την εταιρεία ΟΜΕΤΕ Α.Ε. 

Το κτίριο σήμερα βρίσκεται υπό καθεστώς πλήρους λειτουργίας για περισσότερα από 7 
χρόνια φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις του περισσότερους από 180 εργαζομένους, ενώ 
συχνά διενεργούνται συνέδρια και συνεδριάσεις διεθνούς απήχησης και προβολής. 

2.2 Γενική Περιγραφή Εργασιών 

Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
που θα αφορά το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του κέντρου. 

Για το σκοπό αυτό, το Kέντρο έχει καταρτίσει ένα ενδεικτικό πρόγραμμα προληπτικής 
συντήρησης το οποίο οφείλει να ακολουθήσει ο ανάδοχος, σε συνδυασμό με τις 
οδηγίες και τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

Επιπλέον το Κέντρο στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης επιθυμεί να εξασφαλίσει τη 
δυνατότητα παροχής τεχνικών υπηρεσιών από τεχνίτες/μηχανικούς/εργοδηγούς/βοηθούς 
διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα αμείβονται βάσει ωριαίας ή ημερήσιας αποζημίωσης, 
και οι οποίοι θα κληθούν να εκτελέσουν εργασίες κατα παραγγελία και «σύμφωνα με τις 
ανάγκες» (εργασίες εκτός ωραρίου ή προγράμματος συντήρησης, επισκευές χωρίς υλικά, 
αναγκαίες ανακατασκευές, επισκευές, διαρρυθμίσεις. οδεύσεις, μικροβελτιώσεις, 
αναβαθμίσεις, αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων και προσωπικού κ.α.) 

2.3 Περιγραφή Εγκαταστάσεων 

Αναλυτική περιγραφή των κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του 
Κέντρου δίδεται στο Παράρτημα Α΄ «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  CEDEFOP». 

Οι υποψήφιοι δύναται να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου προκειμένου να 
έχουν προσωπική άποψη που θα βοηθήσει στην αρτιότητα της προσφοράς που θα 
υποβάλουν. 
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Προβλέπεται επιτόπια επίσκεψη για τις 25.01.2007 (10:00). Σημείο συνάντησης ο χώρος 
υποδοχής του Cedefop. Τα ονοματεπώνυμα των ατόμων (2 κατ’ ανώτατο όριο) που θα 
παρευρεθούν στην εν λόγω επίσκεψη πρέπει να γνωστοποιηθούν γραπτώς μέσω φαξ στον 
αριθμό +30 2310 490028 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: c4t-
services@cedefop.europa.eu το αργότερο έως τις 14:00 (τοπική ώρα) την προηγούμενη 
της επιτόπιας επίσκεψης. 

2.4 Ενδεικτικό Πρόγραμμα Συντήρησης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει στο κέντρο εργασίες ελέγχου 
και αποκατάστασης βλαβών και φθορών, όπως αυτές προβλέπονται από το ενδεικτικό 
πρόγραμμα συντήρησης εργασιών που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β΄ 
«ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» και προσαρτάται στην παρούσα 
διακήρυξη. Το πρόγραμμα συντήρησης δύναται να τροποποιηθεί μερικώς χωρίς 
αναπροσαρμογή του τιμήματος, κατ’ απαίτηση του κέντρου και εφόσον προηγηθεί 
έγγραφη ενημέρωση του υποψήφιου αναδόχου στις κάτωθι περιπτώσεις: 

• Εφόσον μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, διαπιστωθεί συχνότητα βλαβών πέραν του 
αναμενομένου. 

• Σε περίπτωση προμήθειας νέου προς αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού. 
• Εφόσον στην πορεία εφαρμογής του διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ελλείψεις σε σχέση 

με τα τεχνικά εγχειρίδια του κάθε κατασκευαστή. 
• Κατόπιν εισήγησης του αναδόχου και με τη σύμφωνη γνώμη του κέντρου. 

Σε κάθε περίπτωση ο παρόν πίνακας συμπληρώνεται με τα εγχειρίδια και τις οδηγίες 
των κατασκευαστών, καθώς και την αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων 
εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα Α΄. 

Οι μεταβολές στο αντικείμενο της σύμβασης π.χ. προσθήκη ή κατάργηση εξοπλισμού 
ολόκληρου ή τμήματος αυτού καθώς και αναπροσαρμογές του προγράμματος 
συντήρησης που επέρχονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Κέντρου, μετά την έναρξη 
ισχύος της σύμβασης θα είναι εφαλτήριο για την αναθεώρηση μετά από υπολογισμούς 
της κατ’ αποκοπή αμοιβής για την εκτέλεση του νέου προγράμματος συντήρησης. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να δίνει μηνιαία αναφορά για τις προσθήκες ή αφαιρέσεις στο 
πρόγραμμα συντήρησης και την αιτιολογημένη πρότασή του για αναθεώρηση της 
αμοιβής του. Κάθε μεταβολή της αμοιβής δικαιολογείται μόνο μετά την πλήρη θέση σε 
λειτουργία του νέου εξοπλισμού ή την πλήρη κατάργηση καταργούμενου εξοπλισμού. 

2.5 Τρόπος Εκτέλεσης εργασιών 

Όλες οι περιγραφόμενες ανωτέρω εργασίες, θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με την 
Ειδική Τεχνική Συγγραφη Υποχρεώσεων του παραρτήματος Γ΄, τις οδηγίες της επίβλεψης, 
και τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες συντήρησης (που εκτελούνται είτε από το 
μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου είτε από εξωτερικούς συνεργάτες) μπορούν να 
διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες: 

Προληπτική Συντήρηση – Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά 
διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους συμβατικού 
Πίνακες Συντήρησης επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρμένων εξαρτημάτων, 
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αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και ρυθμίσεις για τη διατήρηση της 
ομαλής λειτουργίας.  Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνεται και η έγκαιρη 
υπόμνηση του Cedefop για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για αντικατάσταση 
φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης.  
Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει επίσης επεμβάσεις για να εξηγήσει την χρήση, 
την λειτουργία ή τις μεταβολές προγραμματισμού (π.χ. ρολογιών, κωδικών, θερμοστατών, 
προγραμματισμών θερινής/χειμερινής περιόδου, κλπ.), που γίνονται κατόπιν απαίτησης 
του Κέντρου.  

Κατασταλτική ή Διορθωτική Συντήρηση – θα περιλαμβάνει επεμβάσεις για την 
επισκευή και/ή την αποκατάσταση των συστημάτων και του εξοπλισμού στις κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, εντός του μέγιστου χρόνου ανταπόκρισης κάθε φορά που το ζητάει 
το Κέντρο. 

Ειδικές επισκέψεις πιστοποιήσεις– περιλαμβάνουν πιθανές επεμβάσεις που απαιτούνται 
για κάποιο ειδικό έλεγχο ή πιστοποίηση εξοπλισμού, και εκτελούνται μετά από αίτηση 
του Αναδόχου ή του Cedefop. 
 
Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τεχνικά εγχειρίδια των 
κατασκευαστών του εξοπλισμού, τους Πίνακες Εργασιών και Προγραμματισμού 
Συντήρησης, τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης και σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανονισμούς και πρότυπα (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ κλπ.), εφόσον υπάρχουν, καθώς και σύμφωνα 
με τις διάφορες διατάξεις και οδηγίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και σχετικών 
Διευθύνσεων. 
 
Μετά τη διενέργεια κάθε προληπτικής συντήρησης, θα πρέπει να αναγράφονται από τον 
αρμόδιο τεχνικό οι πραγματοποιηθείσες εργασίες συντήρησης ή επισκευής, σε ειδικό 
έντυπο ή και να καταχωρούνται στο ειδικό λογισμικό που θα προμηθευτεί για το λόγο 
αυτό το Κέντρο, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις για την κατάσταση των μηχανημάτων 
και θα προσυπογράφονται από τον επικεφαλής υπεύθυνο Μηχανικό του Αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί πλήρη μητρώα και αρχεία συντήρησης και καταγραφής συμβάντων 
ανά κατηγορία εγκαταστάσεων, που θα συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον 
υπεύθυνο τεχνικό του Ανάδοχου, θα πιστοποιούνται και θεωρούνται από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό του Aναδόχου και θα υποβάλλονται προς έγκριση στο Κέντρο. 
 

Εάν ο συντηρητής δεν τηρεί το πρόγραμμα συντήρησης, ή διαπιστωθεί μετά από έλεγχο 
πλημμελής εκτέλεση των εργασιών, το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα, αφού ενημερώσει 
εγγράφως τον ανάδοχο, να μεριμνήσει για την αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος 
από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη για την αποκατάσταση του προβλήματος θα 
γίνεται σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα περικόπτεται  δε από την αμέσως 
επόμενη πληρωμή. 
 
Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές ή βλάβες στις εγκαταστάσεις του κτιρίου ή εξ 
αυτών ζημιές σε τρίτους, είτε από αιτιολογημένη υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά τη 
διενέργεια της συντήρησης, είτε λόγω αποδεδειγμένης πλημμελούς συντήρησης, είτε 
λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης σε ειδοποίηση του Κέντρου είτε λόγω παράβασης του 
ενδεικτικού προγράμματος συντήρησης, οι εξ αυτού τυχόν υποχρεώσεις αποκατάστασης 
βλαβών ή ζημιών καθώς και αποζημιώσεις τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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Στις παρεχόμενες Υπηρεσίες του συντηρητή περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η 
επικοινωνία και υπεύθυνη υποστήριξη στις διαδικασίες με διάφορες υπηρεσίες και 
οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) εκτός τυχόν δαπανών, προς 
τις εταιρείες ή οργανισμούς αυτούς, που κατά νόμο βαρύνουν το Cedefop. 
Ο  ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του το γεγονός ότι το Κέντρο έχει ή πρόκειται να 
αναθέσει παράλληλα σχετικά συμβόλαια για άλλες εργασίες/εργολαβίες. Τέτοια 
συμβόλαια είναι π.χ:  
Α) το συμβόλαιο για την καθαριότητα του κτιρίου. 
Β) το συμβόλαιο για την συντήρηση του πρασίνου και της περιποίησης των κήπων 
Γ) το συμβόλαιο για τα οπτικοακουστικά μέσα των αιθουσών συνεδριάσεων 
Δ) το συμβόλαιο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων κ.α. 
Η καλή συνεργασία με τους αντίστοιχους ανάδοχους και ο συντονισμός σε τυχόν 
εργασίες όπου εμπλέκονται και αυτοί είναι ευθύνη του αναδόχου και πρέπει να εκτελείται 
κατά το δυνατό χωρίς επιβάρυνση του προσωπικού του κέντρου. Σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις το κέντρο μπορεί να ορίζει τον συντονιστή κάποιων επι μέρους τέτοιων 
εργασιών. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί με το άτομο αυτό σε 
περίπτωση που οριστεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει με δική του πρωτοβουλία και 
διάλογο με τους άλλους ανάδοχους να συντονίσει τις εργασίες. 
 
Συμπληρωματικά των υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ο 
ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει: 

Α) Διάφορες τεχνικές υπηρεσίες κατά παραγγελία από προσωπικό ή/και εξωτερικά 
συνεργεία με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση τεχνικές δεξιότητες. Οι υπηρέσιες αυτές 
θα εκτελούνται κατ’ απαίτηση με ωριαία ή ημερήσια αποζημίωση. Τέτοιες υπηρεσίες 
μπορεί να είναι π.χ. αναγκαίες ανακατασκευές, επισκευές, διαρρυθμίσεις. οδεύσεις, 
μικροβελτιώσεις, αναβαθμίσεις, αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων και 
προσωπικού κ.α. 

Β) Τα απαραίτητα, για τις εργασίες υλικά και αναλώσιμα που θα τα προμηθεύει στο 
Κέντρο μετά από έγκριση και θα αποζημιώνονται απολογιστικά.   
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2.6 Κρισιμότητα Εγκαταστάσεων – Χρόνοι αποκατάστασης - Ρήτρες 

Ως χρόνος αποκατάστασης της βλάβης ορίζεται ο χρόνος ο οποίος μεσολαβεί από τη 
στιγμή που ο ανάδοχος ειδοποιείται για την ύπαρξη της βλάβης μέχρι τη στιγμή της 
πλήρους αποκατάστασης, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που η μονάδα, ο εξοπλισμός ή η 
εγκατάσταση επανέρχεται σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

Η κρισιμότητα των εγκαταστάσεων είναι αυτή που καθορίζει το χρόνο απόκρισης και 
αποκατάστασης των βλαβών.  

Η κρισιμότητα και οι αντίστοιχοι χρόνοι προσδιορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Ώρες Λειτουργίας του Κέντρου  Εκτός Ωρών Λειτουργίας του Κέντρου
 

Χ ρ ό ν ο ς  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς Χ ρ ό ν ο ς  Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς

Κρισιμότητα 3 Ά μ ε σ ο ς  κ α τ ά  π ε ρ ί π τ ω σ η  Μ έ χ ρ ι  τ ο  ε π ό μ ε ν ο  π ρ ω ί 

Κρισιμότητα 2 Ε ν τ ό ς  2 4  ω ρ ώ ν Ε ν τ ό ς  4 8  ω ρ ώ ν 

Κρισιμότητα 1 Κ α τ ό π ι ν  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ  κ α ι  σ υ ν ε ν ν ό η σ η ς 

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην αποκατάσταση των βλαβών θα 
εφαρμόζεται ρήτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρών άρθρο. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί ορίζεται η κρισιμότητα των βασικών επιμέρους 
εγκαταστάσεων. . 

 
Συστήματα Περιοχή Αντικείμενο Κρισιμότητα

Εγκαταστάσεις ψύξης Περιβάλλον χώρος -
Υπόγειο-Λεβητοστάσιο 

Μονάδες ψύξης, 
Σωληνώσεις απαγωγής και 
προσαγωγείς, Πίνακας 
Ελέγχου 

Καλοκαίρι 3 

Χειμώνα 1 

Εγκαταστάσεις 
θέρμανσης Υπόγειο-Λεβητοστάσιο 

Λέβητες, Δεξαμενές 
καυσίμου, Συστήματα 
διαστολής, Σύστημα 
σωληνώσεων, Πίνακας 

ελέγχου 

Καλοκαίρι 1 

Χειμώνα 3 

Δίκτυο Ψύξης-Θέρμανσης Γραφεία Επίπεδα 0-4 Θερμαντικά σώματα, Fan 
Coil Units (FCU) 2 

Σύστημα Αερισμού-
Κλιματισμού 

Αίθουσα συνεδριάσεων 
Εuropa, Montessori, 

Rousseau, χώρος υποδοχής, 
ιατρείου, ταχυδρομείο, 
γραφεία, εστιατόριο 

Εναλλάκτες, ανεμιστήρες, 
φίλτρα 2 

Σύστημα εισαγωγής 
απαγωγής αέρα 

Τηλεφωνικό κέντρο, UPS, 
μετασχηματιστή 

Ανεμιστήρες εισαγωγής-
απαγωγής 3 

Σύστημα εισαγωγής 
απαγωγής αέρα 

Υπόγειο, γκαράζ, αρχείο, 
ανελκυστήρες, ψευδοροφές

Ανεμιστήρες εισαγωγής-
απαγωγής 2 

Κλιματιστικές μονάδες Κατανεμητής, Computer 
room 

Μονάδες κλιματισμού 
Trane, DAIKIN 3 
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Κλιματιστικές μονάδες Κτίριο κήπου Μονάδες κλιματισμού 
DAIKIN, HIROSS 1 

Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις 

WC, Υπόγειο, Παροχή 
περιβόλου 

Είδη υγιεινής, αντλίες, 
βαλβίδες, μανόμετρα, 
βάνες, σωληνώσεις 

2 

Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις Υπόγειο 

Αντλίες, βαλβίδες, 
μανόμετρα, βάνες, 

σωληνώσεις 
1 

Πυρασφάλεια - 
Πυροπροστασία 

Υπόγειο, γραφεία, 
βοηθητικοί χώροι, 

διάδρομοι 

Πλωτήρες, στρόφιγγες, 
βαλβίδες, φίλτρα, αντλίες, 

δεξαμενές, δίκτυο 
ψεκασμού, πυροσβεστήρες, 
αισθητήρες, συστήματα 
ψεκασμού-κατάσβεσης, 
Σειρήνες συναγερμού 

3 

Ηλεκτρικό δίκτυο 
Ισχυρών Ρευμάτων (Μέση 

τάση) 

Υπόγεια, Περιβάλλοντες 
χώροι 

Μετασχηματιστής, Μονάδα 
υποστήριξης Η/Ζ, Μονάδα 

παροχής αδιάλειπτης 
ισχύος (UPS), Συστήματα 

διανομής - πίνακες 

3 

Ηλεκτρικό δίκτυο 
Ασθενών Ρευμάτων 

(Χαμηλή τάση) 

Γραφεία, βοηθητικοί 
χώροι,  

Φωτιστικά σώματα, 
ρευματοδότες, διακόπτες, 
κατανεμητές ορόφων, 

διακόπτες διανομής φωνής 
δεδομένων  

2 

Ηλεκτρικό δίκτυο 
Ασθενών Ρευμάτων 

(Χαμηλή τάση) 
Κουζίνα Υδραυλικό και Ηλεκτρικό 

δίκτυο  3 

Μεταλλικές Στέγες – 
Στεγανότητα Στέγες όλων των κτιρίων 

Προβλήματα 
στεγανότητας, εισροή 
βρόχινων υδάτων 

2 

Συσκευές και εξοπλισμός 
εστίασης - μαγειρίων  

Χώροι εστίασης - 
μαγειρίων Ψυγεία και Καταψύκτες 3 

Συσκευές και εξοπλισμός 
εστίασης - μαγειρίων 

Χώροι εστίασης - 
μαγειρίων Υπόλοιπος εξοπλισμός 2 

 
Στον παραπάνω πίνακα το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει εγγράφως τις 
προτεραιότητες ή/και να προσθέτει άλλες εγκαταστάσεις από τον ενδεικτικό πίνακα 
συντήρησης.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός μίας εβδομάδος να ανταποκριθεί. 
 
Αν διαπιστωθεί από το Κέντρο κακή συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 
ή παράλειψη συντήρησης με αποτέλεσμα την πρόκληση ανωμαλιών ή διακοπών στην 
λειτουργία των εγκαταστάσεων σε οποιοδήποτε τμήμα αυτών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
200,00€ για κάθε ημέρα διακοπής και για τις πρώτες πέντε ημέρες (και εφόσον δε 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας). Σε περίπτωση που η διάρκεια της διακοπής είναι 
μεγαλύτερη η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται για τις επόμενες 5 ημέρες μετά από τις οποίες 
ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος.  
 
Ειδικά για τον εξοπλισμό στους χώρους εστίασης και των μαγειρίων (ιδιαίτερα δε για τα 
ψυγεία και τους καταψύκτες) και εξαιτίας της κρισιμότητάς τους για τη τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, ορίζεται πως εάν ο ανάδοχος, σε 
περίπτωση βλάβης, δεν ανταποκριθεί εντός των ορίων χρόνων αποκατάστασης, το 
cedefop διατηρεί το δικαίωμα, αφού ενημερώσει τον ανάδοχο εγγράφως, να μεριμνήσει 
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για τις εργασίες αποκατάστασης οποιουδήποτε προβλήματος. Στην περίπτωση αυτή, η 
δαπάνη για την αποκατάσταση του προβλήματος θα γίνεται σε βάρος του Αναδόχου. 

2.7 Ειδικότητες και Προσόντα προσωπικού συντήρησης εγκαταστάσεων 

Η διεκπεραίωση του προγράμματος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, όπως αυτή 
περιγράφεται από το ενδεικτικό πρόγραμμα και τις σχετικές γενικές και ειδικές διατάξεις 
της παρούσας ανατίθεται σε αδειούχο τεχνίτη ηλεκτρολόγο Γ΄ τάξης (ή ανώτερης) ή 
απόφοιτο τμήματος Ηλεκτρολόγων Ανώτατου Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  ή 
ισότιμης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πενταετούς τουλάχιστον αποδεδειγμένης 
εμπειρίας, ο οποίος φέρει την υποχρέωση να παρίσταται 7,5 ώρες σε καθημερινή βάση 
στις εγκαταστάσεις του Κέντρου για τη διεκπεραίωση του προγράμματος συντήρησης και 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

Επιπρόσθετα, ένας αδειούχος τεχνίτης υδραυλικός θα πρέπει να προσέρχεται στις 
εγκαταστάσεις του κέντρου τουλάχιστον μία ημέρα (7,5 ώρες) το δεκαπενθήμερο (και 
συνολικά προγραμματισμένα τουλάχιστον για χρόνο μεγαλύτερο των 250 ωρών ετησίως) 
προς αντιμετώπιση βλαβών του υδραυλικού δικτύου καθώς και για την εκτέλεση των 
εργασιών συντήρησης όπως αυτές προκύπτουν από το μηνιαίο προγραμματισμό που θα 
καταρτίζεται από το κέντρο από κοινού με το μηχανικό-υπεύθυνο επίβλεψης των 
εργασιών, εκπρόσωπο του αναδόχου. 

Η παροχή των υπηρεσιών του τεχνικού προσωπικού θα γίνεται υπό την επίβλεψη 
διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος και έχει υποχρέωση προσέλευσης στο κέντρο 
σύμφωνα με τις ανάγκες της διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων του και σε κάθε 
περίπτωση κατ’ ελάχιστο δύο φορές ανά μήνα και εκτάκτως όποτε υπάρχει πρόβλημα 
(συνολικά τουλάχιστον για χρόνο μεγαλύτερο των 250 ωρών ετησίως), με σκοπό τον 
έλεγχο της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης, την συμμετοχή σε τεχνικές συσκέψεις, κ.λ.π.   

Επισημαίνεται ότι, όπου από την ισχύουσα νομοθεσία απαιτούνται συγκεκριμένες 
ειδικότητες, όπως: αδειούχος συντηρητής καυστήρων για την συντήρηση των καυστήρων, 
ηλεκτρολόγος ΣΤ΄ ειδικότητας για την συντήρηση του υποσταθμού κ.λ.π., ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος με δική του αποκλειστική ευθύνη να μεριμνήσει ώστε η συντήρηση 
να παρέχεται από το απαιτούμενο ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις της νομοθεσίας. 

Ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες συντήρησης από το 
τακτικό προσωπικό συντήρησης (τεχνίτη ηλεκτρολόγο, υδραυλικό και μηχανικό) κατά τη 
διάρκεια των εργάσιμων ωρών του κέντρου, ήτοι καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή  
μεταξύ 08:00 και 19:00.  

Ο ανάδοχος τέλος, είναι υποχρεωμένος να παρέχει στο Κέντρο (κατ απαίτηση του 
τελευταίου), για την εκτέλεση των κατα παραγγελία εργασιών όλες εκείνες τις ειδικότητες 
που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ – ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ» που απαιτούνται. 

Ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει κατά περίπτωση υπηρεσίες κατα 
παραγγελία κατά τη διάρκεια μη εργάσιμων ωρών του κέντρου, ήτοι καθημερινά Δευτέρα 
έως Παρασκευή πριν τις 08:00 και μετά τις 19:00, Σάββατα, Κυριακές και επίσημες 
αργίες, εφόσον αυτό απαιτηθεί λόγω άμεσης και επείγουσας ανάγκης.  
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3 Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό 

Οι υποβάλλοντες υπόκεινται στα ισχύοντα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και πρέπει να 
τελούν υπό νομική κατάσταση που να τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στην παρούσα 
διαδικασία διαγωνισμού. 

3.1 Κριτήρια αποκλεισμού 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοιχτή μόνο σε υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι 
δεν τελούν υπό τις καταστάσεις που αναφέρονται ακολούθως: 

α) έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή τελούν υπό εκκαθάριση, έχουν τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική εντολή, έχουν συνάψει διαδικασία συμβιβασμού με 
πιστωτές, έχουν αναστείλει την επαγγελματική δραστηριότητά τους, εκκρεμούν 
σχετικές διαδικασίες εις βάρος τους, ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
όπως προβλέπεται από το νομοθετικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας τους. 

β) έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την άσκηση των επαγγελματικών 
καθηκόντων τους με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου. 

γ) έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεικνύεται με 
οποιαδήποτε μέσα τα οποία μπορεί να αιτιολογήσει η αναθέτουσα αρχή. 

δ) δεν έχουν εκπληρώσει υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή την καταβολή φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις 
της χώρας στην οποία εδρεύουν ή με εκείνες της χώρας όπου εδρεύει η 
αναθέτουσα αρχή ή, τέλος, με εκείνες της χώρας όπου πρόκειται να εκτελεστεί η 
σύμβαση. 

ε) έχει εκδοθεί για αυτούς απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή άλλη παράνομη δραστηριότητα η οποία 
αντίκειται στα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων. 

στ) μετά από άλλη διαδικασία διαγωνισμού ή διαδικασία επιχορήγησης 
χρηματοδοτούμενη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, κρίθηκαν υπεύθυνοι 
σοβαρής παραβίασης λόγω μη συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 

Επιπλέον των ανωτέρω, δεν μπορεί να ανατεθεί σύμβαση σε υποβάλλοντες προσφορά οι 
οποίοι, κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού: 

 εμπλέκονται σε υπόθεση που αφορά σύγκρουση συμφερόντων· 

 έχουν κριθεί ένοχοι για παραποίηση στοιχείων σε πληροφορίες που παρέχουν 
στην αναθέτουσα αρχή ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία του 
διαγωνισμού ή δεν έχουν παράσχει τις σχετικές πληροφορίες. 

 

Απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα 

Ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει την υπεύθυνη δήλωση που παρατίθεται στο 
Παράρτημα Ζ΄, με την οποία δηλώνει ότι δεν ισχύει κανένας από τους ανωτέρω 
λόγους αποκλεισμού. 

Σε περίπτωση που ο υποβάλλων προσφορά προταθεί για την ανάθεση του συμβολαίου 
ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομίσει τα ακόλουθα: 
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 Το Cedefop θα δεχθεί, ως ικανοποιητικό αποδεικτικό μέσο για το ότι ο 
υποβάλλων δεν τελεί υπό καμία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στα ως 
άνω σημεία α), β) ή ε), την προσκόμιση πρόσφατου αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, πρόσφατου ισοδύναμου έγγραφου που έχει εκδοθεί 
από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και 
πιστοποιεί ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. 

 Το Cedefop θα δεχθεί, ως ικανοποιητικό αποδεικτικό μέσο για το ότι ο 
υποβάλλων δεν τελεί υπό την κατάσταση που περιγράφεται στο ως άνω σημείο δ), 
πρόσφατο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του οικείου 
κράτους. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιου είδους πιστοποιητικό στην 
οικεία χώρα, μπορεί να υποκαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, ελλείψει αυτής, 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού φορέα της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης. 

Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει την κατάσταση που περιγράφεται στα 
σημεία γ) και στ). 

3.2 Κριτήρια επιλογής 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τεκμήρια της οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής, τεχνικής και επαγγελματικής τους ικανότητας για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Οι απαντήσεις καθώς και οι σχετικές αναφορές των κριτηρίων επιλογής είναι δεσμευτικές 
και κρίνονται απαραίτητες για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων. Προσφορές που δε 
περιλαμβάνουν τις σχετικές με τα κριτήρια επιλογές αναφορές θα αποκλείονται από την 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

 Ερωτήσεις αναφορικά με τα Κριτήρια Επιλογής  Σύντομη 
Απάντηση ή 
Αναφορά 

 Οικονομική επάρκεια (Τα ποσά θα πρέπει να είναι εκφρασμένα σε 
Euro) 
Μόνο υποψήφιοι που διαθέτουν ουσιαστική οικονομική επάρκεια θα 
λαμβάνονται υπόψη  

 

1. Έχετε συμπεριλάβει έγκυρα ή πιστοποιημένα έγγραφα, ισολογισμούς 
ή αποσπάσματα αυτών για τα τρία τουλάχιστον τελευταία χρόνια, για 
τα οποία έχετε κλείσει χρήσεις, ή ισοδύναμα έγγραφα; (π.χ. σε 
περιπτώσεις που το δίκαιο της χώρας που εδρεύει η εταιρεία δεν 
επιβάλει τη δημοσίευση ισολογισμών)    
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
Αναφορά ......... 

2. Έχετε συμπεριλάβει δήλωση αποδοχής κατάθεσης εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της βασικής ετήσιας ειδικής 
σύμβασης;  

ΝΑΙ      
 
Αναφορά ......... 

3. Έχετε συμπεριλάβει δήλωση που προσδιορίζει τον κύκλο εργασιών 
της εταιρείας σε υπηρεσίες και έργα αντίστοιχα με αυτά που 
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη για τα τελευταία τρία (3) 
διαχειριστικά έτη; 
 

ΝΑΙ      
 
 
 
Αναφορά ......... 

 Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια  
 Η Τεχνική και Επαγγελματική επάρκεια του υποψηφίου 

πιστοποιείται με βάση τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα: 
 

-21- 



AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

 
4. Μία πρόσφατα πιστοποιημένη απόδειξη καταγραφής στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη σχετική 
νομοθεσία του Κράτους Μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο 
υποψήφιος. 

ΝΑΙ      
 
 
 
Αναφορά ......... 

 Η τεχνική επάρκεια και καταλληλότητα της εταιρείας, οργανισμού 
και στελεχιακού δυναμικού που θα εμπλακεί στην εκτέλεση των 
εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, 
αποδεικνύεται βάση των παρακάτω εγγράφων: 

 

5. Έχετε συμπεριλάβει μία γενική παρουσίαση/περιγραφή της 
οργανωτικής δομής της εταιρείας σας (οργανόγραμμα, προσωπικό, 
τεχνική υποδομή, χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, έδρα, μέθοδοι 
εργασίας κλπ) η οποία να καταδεικνύει την ευελιξία της και την 
ικανότητα της να πραγματοποιήσει το έργο και να αφομοιώνει νέες 
παραμέτρους οι οποίες δύναται να προκύψουν κατά την εκτέλεση του 
συμβολαίου (απρόβλεπτες αλλαγές στο φόρτο εργασίας, ποσότητες 
υλικών, προμήθειες κλπ)  
 

ΝΑΙ      
 
 
 
 
 
Αναφορά ......... 

6. Συγκατατίθεστε στο ενδεχόμενο αντικατάστασης ενός προσώπου που 
εμπλέκεται στην εκτέλεση των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται 
στην παρούσα διακήρυξη:      
 

ΝΑΙ      
 
 

Α) Του οποίου η επικοινωνία και εν γένει συμπεριφορά κρίνονται μη 
ικανοποιητικές; 
 

ΝΑΙ     Ι 
 
 

Β) Του οποίου οι δεξιότητες και/ή η απόδοση κρίνονται μη 
ικανοποιητικές; 
 

ΝΑΙ      

7. Έχετε συμπεριλάβει κατάλογο των σημαντικότερων έργων 
(εκτελεσμένων και ανεκτέλεστων) που σας έχουν ανατεθεί κατά την 
τελευταία τριετία, και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με τη φύση 
το μέγεθος και το σκοπό όσων περιγράφονται στην παρούσα 
διακήρυξη; (Παρακαλώ προσδιορίστε τα ποσά, τις ημερομηνίες, τις 
επωνυμίες των συμβαλλομένων, αν είναι έργα ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα καθώς και τους υπεύθυνους εκτέλεσης των έργων).   
 

ΝΑΙ     
 
 
 
 
Αναφορά ........ 

 Ανθρώπινοι πόροι   
8. Έχετε συμπεριλάβει βιογραφικό σημείωμα, μ’ αντίγραφο πτυχίου 

(5’ετία από λήψεως πτυχίου) και αντίγραφο της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος του οικείου τεχνικού επιμελητηρίου, του μηχανικού 
που θα αναλάβει εκ μέρους του αναδόχου την επίβλεψη καλής 
εκτέλεσης και λειτουργίας των εργασιών όπως αυτές προβλέπονται 
από την παρούσα διακήρυξη, και θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος με το 
Κέντρο;  
 

ΝΑΙ     
 
 
 
 
Αναφορά ........ 

9. Έχετε συμπεριλάβει βιογραφικά σημειώματα και τις σχετικές άδειες 
των οικείων επιμελητηρίων και/ή παραμονής και εργασίας (εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς) του τεχνικού προσωπικού που θα είναι σε 
τακτική, προγραμματισμένη συνεργασία με το Κέντρο 
αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης όπως 
αυτές προβλέπονται στο σχετικό πρόγραμμα; (αδειούχος τεχνίτης 
ηλεκτρολόγος τουλάχιστον Γ τάξης ή απόφοιτος ΤΕΙ ηλεκτρολόγων ή 
ισότιμης, τεχνίτης υδραυλικός) 
 

ΝΑΙ       
 
 
 
 
 
Αναφορά ........ 
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 Αστική Ευθύνη/Ασφάλεια Προσωπικού  
10. Έχετε συμπεριλάβει δήλωση, σύμφωνα με την οποία όλο το 

προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στις εργασίες συντήρησης 
του Κέντρου θα ακολουθεί τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας; 
 

ΝΑΙ     
 
 
 
Αναφορά ........ 

11. Προτίθεστε, κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης έργου, να 
προσκομίσετε στο Κέντρο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
αστικής ευθύνης το οποίο να προβλέπει τις παρακάτω αποζημιώσεις:  
 
α) Για σωματικές βλάβες κατ' άτομο      80.000 ευρώ 
β) Για βλάβες πραγμάτων                         150.000 ευρώ 
γ) Για ομαδικό ατύχημα (περιστατικό)   250.000 ευρώ 
δ) Για συνολικώς καλυπτόμενο ποσό       600.000 ευρώ 

ΝΑΙ      
 
 
 
 
 
Αναφορά ........ 

12. Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την υπογραφή της σύμβασης να 
προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που να δηλώνουν την 
ανάληψη ευθύνης επίβλεψης του υποσταθμού σύμφωνα με της 
οδηγίες της Διεύθυνσης Βιομηχανίας. 
 

ΝΑΙ      
 
 
 
Αναφορά ........ 

 

3.3 Νομική θέση 
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο νομικής υπόστασης που 
παρατίθεται στο Παράρτημα Η΄ και να προσκομίσουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο 
έντυπο. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να περιλαμβάνεται το 
ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του προσώπου(-ων) που αναλαμβάνουν να υπογράψουν 
για αντ’ αυτού και για λογαριασμό τους σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης. 

3.4 Οικονομική Προσφορά 
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς όπως αυτό 
δίδεται στο Παράρτημα Θ΄ «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Οι τιμές θα πρέπει να είναι ορισμένες σε Ευρώ, ενώ η επιβάρυνση του ΦΠΑ θα πρέπει να 
δηλώνεται ξεχωριστά. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν την κατ’ αποκοπή ετήσια αποζημίωση για την 
παροχή των υπηρεσιών ενός τεχνίτη αδειούχου ηλεκτρολόγου, ενός αδειούχου 
υδραυλικού και ενός μηχανικού που θα έχει τη γενικότερη ευθύνη εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενδεικτικό πρόγραμμα 
συντήρησης του Παραρτήματος Β΄ και τις ώρες απασχόλησης όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς του παραρτήματος Θ΄.  

Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται ένα προκαθορισμένο κατ έτος κονδύλιο (περίπου 
35000€ που θα αποδίδεται απολογιστικά) για την αγορά υλικών συντήρησης, 
μικροβελτιώσεων και αναλωσίμων καθώς και υλικών για τη διεκπεραίωση των εργασιών 
συντήρησης. Το κονδύλιο αυτό είναι πάγιο, και οι υποψήφιοι δε δικαιούνται να 
καταθέσουν έκπτωση επ’ αυτού στο σχετικό παράρτημα Θ΄.   

Ο ανάδοχος θα προχωρά στην αγορά υλικών και αναλωσίμων με ίδια κεφάλαια και 
εφόσον έχει πάρει προηγούμενα σχετική προφορική έγκριση (για ποσό έως 200€)  ή 
γραπτή από τον υπεύθυνο επίβλεψης του Κέντρου στις περιπτώσεις που τα προς αγορά 
υλικά υπερβαίνουν το κόστος των 200€ βάση του τιμολογίου του προμηθευτή. Στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού μήνα, ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται απολογιστικά για τη δαπάνη 
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των υλικών, προσκομίζοντας συνημμένα τα σχετικά τιμολόγια αγοράς. Η πληρωμή των 
υλικών αυτής της κατηγορίας θα γίνεται απολογιστικά και μετά την κατάθεση των 
αντίστοιχων τιμολογίων – δελτίων αποστολής των προμηθευτών.  

 Το κέντρο διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα δειγματοληπτικών ελέγχων των τιμολογίων 
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι τιμές προμήθειας των υλικών δεν υπερβαίνουν τις 
μέσες τιμές διάθεσης της αγοράς. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κατ’ εξακολούθηση 
υπέρβαση των σχετικών τιμών καταλόγου, το κέντρο μπορεί να επιβάλει στον ανάδοχο 
οικονομική ρήτρα ίση με το 50% της αξίας προμήθειας του συγκεκριμένου υλικού ή 
αναλωσίμου, ενώ διατηρεί το δικαίωμα για περαιτέρω κυρώσεις. Σε περίπτωση μή 
συμμόρφωσης μετά από τρείς (3) γραπτές παρατηρήσεις το Κέντρο μπορεί να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται οποιοδήποτε υλικό 
και ανταλλακτικά και με άλλες διαδικασίες εκτός της παρούσας σύμβασης. 

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τιμές ωριαίας ή ημερήσιας αποζημίωσης, 
(εκφρασμένες σε Ευρώ – Χωρίς ΦΠΑ) για όλες τις ειδικότητες των τεχνιτών και 
διπλωματούχων μηχανικών που περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα, για την παροχή 
των υπηρεσιών κατα παραγγελία. 
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4 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό 

4.1 Συμμετοχή κοινοπραξιών 
Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες), ανεξάρτητα από τη νομική οντότητά τους, 
μπορούν να υποβάλλουν προσφορές υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους 
κανόνες περί ανταγωνισμού. Οι ομάδες αυτές (ή κοινοπραξίες) πρέπει να ορίζουν την 
εταιρία ή το πρόσωπο το οποίο ηγείται του έργου και επίσης να προσκομίζουν αντίγραφο 
του εγγράφου που εξουσιοδοτεί τη συγκεκριμένη εταιρία ή πρόσωπο να υποβάλει 
προσφορά. 

Επιπλέον, κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίζει τα απαιτούμενα 
αποδεικτικά μέσα ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Όσον αφορά τα 
κριτήρια επιλογής που αφορούν την «τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», τα 
αποδεικτικά μέσα που προσκομίζει κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα ελέγχονται 
προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η κοινοπραξία πληροί τα κριτήρια στο σύνολό τους. 

Εφόσον ανατίθεται, η σύμβαση υπογράφεται από την εταιρία ή το πρόσωπο που ηγείται 
του έργου και που είναι, έναντι του Cedefop, ο μόνος υπεύθυνος από τους 
συμβαλλόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. Προσφορές από κοινοπραξίες εταιριών 
ή ομάδες πάροχων υπηρεσιών, εργοληπτών ή προμηθευτών, πρέπει να προσδιορίζουν τον 
ρόλο, τα προσόντα και την εμπειρία του κάθε μέλους ή ομάδας. 

4.2 Υπεργολαβία/Υπεργολάβος 
Στον διαγωνισμό αυτό ως γενικός κανόνας ισχύει ότι γίνονται δεκτές υπεργολαβίες. 
Τυχόν υπεργολαβίες/υπεργολάβοι πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από το Cedefop, είτε 
μέσω της αποδοχής της προσφοράς του προσφέροντος είτε, εφόσον αυτό προτείνεται από 
τον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης, εγγράφως με ανταλλαγή επιστολών.  

Η υπεργολαβία/υπεργολάβος θα γίνονται αποδεκτοί μονό όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο 
και δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εφόσον ανατίθεται, η σύμβαση 
υπογράφεται από τον Ανάδοχο ο οποίος είναι, έναντι του Cedefop, ο μόνος υπεύθυνος 
από τους συμβαλλόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια ποια μέρη του έργου θα ανατεθούν σε 
υπεργολάβους, καθώς και την ταυτότητα όλων των υπεργολάβων που αναλαμβάνουν 
μέρος του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό υψηλότερο του 10% της αξίας του 
συνολικού έργου. 

Όλοι οι υπεργολάβοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα που 
απαιτούνται βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 

Όπου δεν αναφέρονται υπεργολάβοι, το έργο θεωρείται ως εκτελούμενο απευθείας από 
τον υποβάλλοντα την προσφορά. 

4.3 Εγγυητικές επιστολές  
Ο μέλλον αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ύψους 5% (κατ’ ελάχιστον) της εκάστοτε ειδικής σύμβασης που θα καλύπτει 

-25- 



AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

 
την εκτέλεση του ετήσιου πάγιου προγράμματος συντήρησης και αποκατάστασης 
βλαβών. 

4.4 Ασφαλιστική κάλυψη 
Με την υπογραφή της σύμβασης-πλαίσιο και των ετήσιων ειδικών συμφωνιών ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο ασφαλιστήριου αστικής ευθύνης προς 
τρίτους που καλύπτει τις παρακάτω αποζημιώσεις:  

α) Για σωματικές βλάβες κατ' άτομο         80.000 ευρώ 
β) Για βλάβες πραγμάτων                        150.000 ευρώ 
γ) Για ομαδικό ατύχημα (περιστατικό)    250.000 ευρώ 
δ) Για συνολικώς καλυπτόμενο ποσό      600.000 ευρώ 
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5 Ανάθεση της σύμβασης 
Μόνο οι προσφορές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων αποκλεισμού και 
επιλογής αξιολογούνται ως προς την ποιότητα και την τιμή. 

Για κάθε μέρος της παρούσας πρόσκλησης η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα εξής: 

5.1 Τεχνική αξιολόγηση  
Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης που εφαρμόζονται στην παρούσα διαδικασία 
διαγωνισμού είναι τα εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1 Μεθοδολογία Υλοποίησης – Αξιοπιστία προτεινόμενων μεθόδων  

Συνολική πρόταση του τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης του έργου 
(στελέχωση έργου, ώρες και ωράριο δεσμευτικής παρουσίας προσωπικού 
στο Κέντρο, σχεδιασμός, διαδικασίες, προγραμματισμός). 

Τρόποι διασφάλισης ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών και 
διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την πορεία του 
συνολικού έργου, προσαρμοστικότητα, γενική επόπτευση και έλεγχος του  
έργου, επικοινωνία με το Κέντρο.  Εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(τύπος-εύρος καλυπτόμενων αναγκών με διαθέσιμα συνεργεία – ειδικότητες, 
εφεδρικότητα των υπηρεσιών, χρόνοι και διαδικασίες διασφάλισης χρόνων 
ανταπόκρισης σε περιπτώσεις άμεσης και επείγουσας ανάγκης) 

            60 

2 Τεχνική ικανότητα επιχείρησης – Πόροι  

 

Τεχνικά μέσα επί τόπου και προτεινόμενος εξοπλισμός για το έργο.   

Διαδικασίες προγραμματισμού, έντυπα τεχνικών αναφορών, τεχνικές 
εκθέσεις.  

 

            30 

3 Πολιτική εταιρείας σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων  

Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών που θα ακολουθούνται σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο.            10 

 

Οι προσφορές που συγκεντρώνουν λιγότερους από 65 βαθμούς (σε σύνολο 100) ως προς 
τα τεχνικά κριτήρια δεν θεωρούνται αποδεκτές και συνεπώς δεν αξιολογούνται ως προς 
την αντίστοιχη οικονομική τους πρόταση. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τεχνική πρόταση γι’ αξιολόγηση, όπου κατά 
κεφάλαιο κριτηρίων θα πρέπει να τεκμηριώνουν την τεχνική τους επάρκεια, ώστε η 
επιτροπή αξιολόγησης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση στην αξιολόγηση.   
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5.2 Αξιολόγηση της Οικονομικής πρότασης 

Η οικονομική προσφορά  θα υπολογισθεί στη βάση μίας ετήσιας συνολικής δαπάνης που 
στηρίζεται στις ανάγκες του κέντρου όπως αυτές περιγράφονται στο ενδεικτικό 
πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του παραρτήματος Β΄. Επιπλέον η 
οικονομική προσφορά θα συμπληρώνεται από τις ημερήσιες αποζημιώσεις των 
μηχανικών/αδειούχων τεχνιτών/εργατών για περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών που 
δεν περιλαμβάνονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης ή σε περιπτώσεις 
επείγουσας αποκατάστασης εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου. 

Για την υποβολή των προσφορών, οι προσφέροντες θα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά 
και μόνο τον σχετικό πίνακα του παραρτήματος Θ΄. Όλα τα ποσά δίνονται σε ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ.  

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι 
προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.2.1 Σενάριο υπολογισμού της συνολικής ετήσιας οικονομικής προσφοράς 
Περιλαμβάνει το βασικό πάγιο κόστος για τις προγραμματισμένες εργασίες 
συντήρησης και αποκαταστάσεις βλαβών μικρής εμβέλειας όπως αυτές περιγράφονται 
στο ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης καθώς και έναν ενδεικτικό εκτιμούμενο και 
μή δεσμευτικό αριθμό ετήσιων επιπλέον κατά παραγγελία υπηρεσιών (μεταβλητό 
κόστος ΜΚ). 

ΣΟΠ (Συνολική Οικονομική Προσφορά) = 
3

AAA (3)(2)(1) ++
+ΜΚ  

όπου 

Α: Σύνολο Ετήσιας Συντήρησης για τα κάθε ένα από τα τρία πρώτα έτη (2007, 2008, 
2009) (κόστος κατ’ αποκοπή). Πρόκειται για τα σύνολα του ετήσιου κατ’ αποκοπή 
τιμήματος για κάθε έτος όπως προκύπτουν από τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Θ’ 
(που συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε έτος) 
ΜΚ: Σύνολο του Μεταβλητού Κόστους εργασιών κατά παραγγελία για τις 
εκτιμούμενες ετήσιες ποσότητες διαφόρων εργασιών που δίνονται για τον σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Θ’ (φύλλο 
οικονομικής προσφοράς). Πρόκειται για το άθροισμα των αμοιβών για κάποιες 
εκτιμούμενες ποσότητες εργασιών για κάθε τεχνική ειδικότητα (σενάριο). 
 

Το σενάριο χρησιμοποιείται για την διαδικασία κατακύρωσης και δεν 
αντιστοιχεί απαραίτητα στις μελλοντικές πραγματικές παραγγελίες ούτε δεσμεύει 
το Κέντρο. 
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5.3 Κατακύρωση 
Η προσφορά με την καλύτερη βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης παίρνει έναν δείκτη 
βαθμολογίας ίσο με 100. Οι υπόλοιπες παίρνουν χαμηλότερους δείκτες κατ' αναλογία. 

Η χαμηλότερη συνολική οικονομική προσφορά ΣΟΠ παίρνει έναν βαθμολογικό δείκτη 
κόστους ίσο με 100. Οι υπόλοιπες προσφορές παίρνουν υψηλότερους δείκτες κατ' 
αναλογία.  

Για κάθε προσφορά, υπολογίζεται ο λόγος  των δύο δεικτών. Η Τεχνική πρόταση και ή 
οικονομική προσφορά έχουν την ίδια βαρύτητα (50%- 50%). 

Ως συμφερότερη προσφορά κρίνεται αυτή με το μεγαλύτερο λόγο: 

(Δείκτης Τεχνικής)Συμφερότερη 
Προσφορά = (Δείκτης Οικονομικής) 
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6 Πληροφορίες για την παρουσίαση και το περιεχόμενο των 
προσφορών 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι υποβάλλοντες να παρουσιάζουν τις προσφορές τους με τη 
σωστή μορφή και να προσκομίζουν όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 
αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποβάλλοντες πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες που παρατίθενται στην επιστολή της πρόσκλησης για τον 
παρόντα διαγωνισμό. 

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα έγγραφα δίνονται επίσης στη συνέχεια. 

6.1 Φάκελος A – Δικαιολογητικά 
Ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο των εξής δικαιολογητικών: 

 κατάλογος ελέγχου που δίνεται στο Παράρτημα K΄ 

 δήλωση περί κριτηρίων αποκλεισμού σύμφωνα με το πρότυπο εγγράφου που 
παρατίθεται στο Παράρτημα Ζ΄ 

 έγγραφα που αφορούν τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην 
παράγραφο 3.2  

 έντυπο νομικής οντότητας όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Η΄ 

 βεβαίωση με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του προσώπου(-ων) που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν τη σύμβαση 

 έντυπο χρηματοπιστωτικών στοιχείων όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Ι΄ 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους 
όρους του διαγωνισμού. 

6.2 Φάκελος B – Τεχνική πρόταση 
Ένα υπογεγραμμένο μη συρραμμένο πρωτότυπο αντίτυπο και τέσσερα συρραμμένα 
αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων: 

 τεχνική πρόταση η οποία να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα περί κριτηρίων αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
περί υπεργολαβίας όπως απαιτείται στο σημείο 4.2. 

 κατάλληλη συσκευασία που περιέχει όλα τ’ απαιτούμενα έγγραφα για την αξιολόγηση 
της τεχνικής προσφοράς όπως προβλέπεται στον πίνακα 5.1. Πρέπει επίσης να 
σημαίνεται ως φάκελος Β. 

6.3 Φάκελος Γ – Οικονομική πρόταση 
Ένα υπογεγραμμένο μη συρραμμένο πρωτότυπο αντίτυπο και τέσσερα συρραμμένα 
αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων: 

 οικονομική πρόταση με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το 
Παράρτημα Θ΄. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

CEDEFOP 

 ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΠΟΤΕ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

-31- 



AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

 
Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες, τεχνικές περιγραφές κλπ που ακολουθούν δίδονται 
καλή τη πίστη, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Οποιαδήποτε παράλειψη, ασάφεια, 
λάθος, προέρχεται από παραδρομή και δεν δεσμεύει καθοιονδήποτε τρόπο το Kέντρο, 
μηδέ το καθιστά υπόλογο. Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή της προσφοράς τους 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των πραγματικών συνθηκών κατόπιν και της επιτόπιας 
επίσκεψης στους χώρους του κέντρου. 

 

Α.1 Οικόπεδο 
Το κτίριο του Cedefop βρίσκεται σε ένα οικόπεδο έκτασης περίπου 14.500 τετραγωνικών 
μέτρων (κτισμένη επιφάνεια 7.900 τετ. μέτρα). Μορφή του κτιρίου: 

Το κτίριο καταλαμβάνει πέντε ορόφους: το υπόγειο ή επίπεδο 0 (2500 m2), το πρώτο ισόγειο 
ή επίπεδο 1 (2500 m2), το δεύτερο ισόγειο ή επίπεδο 2 (1100 m2) τον πρώτο όροφο ή επίπεδο 
3  (1100 m2) και τον δεύτερο όροφο ή επίπεδο 4 (700m2) πλέον 750 m2 από βεράντες. 

Το κτίριο διαθέτει 2 κύριες εισόδους πεζών, μία είσοδο από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων, δύο συρόμενες μπαλκονόπορτες, δέκα τρεις μπαλκονόπορτες και δέκα οκτώ 
εξωτερικές πόρτες έκτακτης διαφυγής. Η είσοδος γίνεται πρώτα από την εξωτερική πύλη που 
ελέγχεται από ένα φυλάκιο 24 ωρών και 7 ημερών λειτουργίας.  

Το κτίριο περιλαμβάνει περίπου 100 χώρους γραφείων, ένα εστιατόριο, 10 χώρους υγιεινής 
με 40 τουαλέτες, 3 αίθουσες συνεδριάσεων, ένα παιδικό σταθμό, μια αίθουσα υπολογιστών, 4 
ανελκυστήρες, έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, ένα λεβητοστάσιο και περίπου 
15 χώρους τεχνικού εξοπλισμού. Ο μέγιστος πληθυσμός του Κέντρου ήταν 160 άτομα το 
2005. 

Α.2 Λεπτομερής Περιγραφή του Κτιρίου 

Α.2.1 Εξωτερική Δόμηση 

Α.2.1.1 Σκελετός 
Το κτίριο του Cedefop αποτελείται από 6 ξεχωριστές αλλά ενωμένες μεταξύ τους 
κτιριακές μονάδες από οπλισμένο σκυρόδεμα συν μία έβδομη ανεξάρτητη. 

Οι δυο πρώτες κτιριακές μονάδες αποτελούν το βασικό όγκο 5 ορόφων όπου 
στεγάζονται τα γραφεία στους 3 ανώτερους ορόφους, μία βιβλιοθήκη και ένα 
εστιατόριο στο πρώτο ισόγειο, και τους χώρους του τεχνικού εξοπλισμού, των 
αρχείων και  στάθμευσης αυτοκινήτων στο υπόγειο . 

Η τρίτη με την τέταρτη κτιριακή μονάδα αποτελούν τον δεύτερο όγκο δυο ορόφων 
όπου στεγάζονται οι αίθουσες συνεδριάσεων και ο παιδικός σταθμός και κάποιοι 
άλλοι χώροι τεχνικού εξοπλισμού και αρχείων. 

Η πέμπτη μονάδα δυο ορόφων στεγάζει την κουζίνα με τις αποθήκες της ενώ η έκτη 
μονάδα δυο ορόφων στεγάζει το ταχυδρομείο και το ιατρείο. 

Το φυλάκιο στην είσοδο του οικοπέδου αποτελεί την έβδομη και ανεξάρτητη κτιριακή 
μονάδα ενός μόνο ορόφου. 

Α.2.1.2 Οροφές, Μονώσεις και Στεγανότητα 

Οι δυο πρώτες μονάδες που αποτελούν το βασικό όγκο 5 ορόφων γραφείων 
καλύπτονται από μία μεταλλική σκεπή πάνω από τα γραφεία του επιπέδου 4 και από 
ένα μπαλκόνι πλακόστρωτο πάνω από τα μπροστινά γραφεία του επιπέδου 3. 
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Η τρίτη και η τέταρτη μονάδα που αποτελούν τον όγκο όπου στεγάζονται οι αίθουσες 
συνεδριάσεων, καλύπτονται από μία οριζόντια σκεπή,  που διασπάται με τους 
μεταλλικούς σκελετούς των φωταγωγών και στεγανοποιείται με πισσόχαρτο 
καλυμμένο με βότσαλα. 

Η πέμπτη και η έκτη μονάδα δυο ορόφων καλύπτονται από μία οριζόντια σκεπή που 
στεγανοποιείται με πισσόχαρτο καλυμμένο με βότσαλα και από πάνω είναι 
πλακόστρωτη. 

Η έβδομη μονάδα καλύπτεται από μία οριζόντια σκεπή με πισσόχαρτο καλυμμένο με 
βότσαλα. 

Α.2.1.3 Μεταλλικές κατασκευές, Κουφώματα, Πόρτες και Παράθυρα 
Όλοι οι υαλοπίνακες που εγκαταστάθηκαν αρχικά στο Cedefop είναι τετραπλών 
συγκολλημένων στρώσεων πάχους 36 χιλιοστών βάσει προδιαγραφών των κτιρίων 
των υπηρεσιών της ΕΕ. 

Μεταξύ άλλων υπάρχουν 185 παράθυρα διπλού ανοίγματος ( κάθετο και ανάκληση) 
και 7 μικρά απλού ανοίγματος, δύο διπλές συρόμενες μπαλκονόπορτες, ένα διπλό 
συρόμενο παράθυρο και 35 εξωτερικές πόρτες (13 απλές και 22 δίφυλλες) με πλαίσιο 
αλουμινίου. 

Εκτός από κουφώματα αλουμινίου, υπάρχουν και κάποια κουφώματα από χάλυβα για 
τους φωταγωγούς της σκεπής των αιθουσών συνεδριάσεων και των κλιμακοστάσιων 
διαφυγής στα άκρα του κεντρικού όγκου των γραφείων.  

Το ίδιο το κλιμακοστάσιο διαφυγής του νότιου άκρου είναι μια μεταλλική χαλύβδινη 
κατασκευή από το επίπεδο 2 και άνω. Οι άλλες χαλύβδινες κατασκευές είναι όλη η 
εξωτερική περίφραξη καθώς και κάποιες εσωτερικές περιφράξεις ασφαλείας, η 
εξωτερική πόρτα εισόδου του οικοπέδου, μία κατασκευή πάνω από το φυλάκιο και 
ένα προστατευτικό πάνω από την κύρια είσοδο του κτιρίου γραφείων. 

Α.2.1.4 Αποχετεύσεις Ομβρίων 
Τα όμβρια ύδατα οδηγούνται σε κανάλια ελεύθερης ροής που καταλήγουν σε λεκάνες 
με σχάρα και αποχετεύονται σε υδρορροές 4 ιντσών, βαρέως τύπου.  

Α.2.1.5 Αντικεραυνική Προστασία 

Το κτιριακό συγκρότημα καλύπτεται με ένα αλεξικεραυνικό δίκτυο πλέγματος που 
συνδέεται με τις κάθετες σωληνώσεις αποχέτευσης όμβριων οι οποίες και γειώνονται. 

Α.2.2 Εσωτερική Δόμηση 

Α.2.2.1 Τοιχοποιία  
Η εσωτερική τοιχοποιία των κοινόχρηστων χώρων, γραφείων, χώρων υγιεινής, 
αιθουσών συνεδριάσεων και λοιπών αποθηκευτικών χώρων του κέντρου είναι κατά 
περίπτωση κατασκευασμένη από: 

• Εμφανές μπετόν χρωματισμένο 

• Μπετόν με εμφανή διακοσμητικά τούβλα  

• Σοβάς σπατουλαρισμένος χρωματισμένος 

• Σοβάς χρωματισμένος. 

• Χρωματισμένες γυψοσανίδες 
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• Τούβλα επικαλυμμένα με κεραμικά πλακίδια 

• Ξύλινες διάτρητες πλάκες απορρόφησης ακουστικής 

Α.2.2.2 Οροφές 
Όλες οι οροφές εκτός του υπογείου είναι κατασκευασμένες με ψευδοροφές για την 
κάλυψη της όδευσης αεραγωγών, σωληνώσεων και καλωδιώσεων. Ειδικότερα στους 
κοινόχρηστους χώρους έχουν χρησιμοποιηθεί χρωματισμένες γυψοσανίδες διάτρητων 
μεταλλικών και ορυκτών πλακών. 

Στα γραφεία και τους χώρους υγιεινής έχουν χρησιμοποιηθεί χρωματισμένες 
γυψοσανίδες. Στις αίθουσες συνεδριάσεων έχουν χρησιμοποιηθεί χρωματισμένες 
γυψοσανίδες και ξύλινες διάτρητες πλάκες για καλύτερη ακουστική. Τέλος στους 
λοιπούς αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους έχει χρησιμοποιηθεί εμφανές ή 
χρωματισμένο μπετό.  

Α.2.2.3 Δάπεδα 
Τα δάπεδα που βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε κοινόχρηστους ή 
αμιγώς εργασιακούς χώρους διακρίνονται στους παρακάτω τύπους: 

• Ψευδοδάπεδα πλακών linoleum στους κοινόχρηστους χώρους και τα γραφεία 

• Δάπεδα μαρμάρινων επιφανειών στους κοινόχρηστους χώρους και τους 
χώρους υγιεινής 

• Δάπεδα και τοιχώματα χώρων υγιεινής επενδυμένα με κεραμικά πλακίδια 

• Ψευδοδάπεδα μοριοσανίδας με επένδυση αλουμινίου και επικάλυψη μοκέτας 
στις αίθουσες συνεδριάσεων και τις καμπίνες διερμηνείας. 

• Βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος στους λοιπούς αποθηκευτικούς χώρους. 

Α.2.2.4 Πόρτες 

Οι πόρτες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους: 

Κοινόχρηστοι χώροι 

• χαλύβδινες διπλές πόρτες με οπλισμένο υαλοπίνακα και  

• 18 διπλές πόρτες πυρασφάλειας, όλες με διατάξεις πανικού. 

• Γραφεία : 104 χαλύβδινα κουφώματα με ελαφριά. ξύλινη πόρτα. 

• Χώροι υγιεινής: 55 χαλύβδινα κουφώματα με ελαφριά ξύλινη πόρτα. 

• Αίθουσες συνεδριάσεων: Ξύλινες διπλές πόρτες με προθάλαμο. 

Τεχνικοί χώροι 

• 20 πόρτες  πυρασφαλείας και  

• 3 χαλύβδινες πόρτες  

Α.3 Περιγραφή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι Η-Μ εγκαταστάσεις του Cedefop. Επισημαίνεται 
ότι τυχόν μη αναφορά σε επιμέρους εξοπλισμό δεν σημαίνει ότι εξαιρείται από το 
πρόγραμμα συντήρησης. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα συντηρήσεων περιλαμβάνει 
εξολοκλήρου την κάθε εγκατάσταση. 
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Επισημαίνεται ότι πολλές από τις υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
συνδυάζονται με BMS συστήμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης τύπου SCADA. Για 
παράδειγμα, ο έλεγχος λειτουργίας των εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης - αερισμού 
πραγματοποιείται μέσω σταθμού κεντρικού υπολογιστή με τη βοήθεια του λογισμικού Insight 
600 και των αυτόματων συστημάτων Landis & Steefa (κεντρικοί πίνακες «Apogée», 
αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης, βάνες με ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικά ρελαί κλπ). 

Ως εκ τούτου, η γνώση της κτιριακής διαχείρισης μέσω υπολογιστή (B.M.S.) είναι 
αναγκαία για τη λειτουργία και τη σωστή συντήρηση των κάτωθι εγκαταστάσεων. 

Α.3.1 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

Α.3.1.1 Υποσταθμός  
Στο υπόγειο του κτιρίου βρίσκεται ο υποσταθμός της ΔΕΗ που παρέχει στο Cedefop 
ρεύμα μεσαίας τάσης (20 KV).  

Σύνδεση μέσω κυψέλης μέσης τάσης  

Κυψέλη (σύνδεσης-αποσύνδεσης) μέσης τάσης με γείωση, τοποθετημένη σε ιδιαίτερο 
κλειστό χώρο του υπογείου, δίπλα στον υποσταθμό της ΔΕΗ . 

Κατασκευαστής ABB Kraft AS Νορβηγία 

Αντιπρόσωπος/Τηλ.  ΑΒΒ HELLAS 2102891900 

Τύπος / Μοντέλο RGC CV  24 KV 

Αριθμός Σειράς Έτος 
Κατασκευής 18328 04/1999 

Μετασχηματιστής μέσης τάσης 

Μετασχηματιστής μέσης/χαμηλής τάσης, τοποθετημένος σε ιδιαίτερο κλειστό χώρο 
του υπογείου, δίπλα στον υποσταθμό. 

Κατασκευαστής Electromeccanica di Marnate Ιταλία  

Αντιπρόσωπος/Τηλ.  ipel 2109719180  

Τύπος/Μοντέλο Ξηρή Χυτή Ρητίνη ΤΤΑ-RES 8046 

Αριθμός Σειράς Έτος 
Κατασκευής 

20556 1998 

Μετασχηματισμός Ισχύς  20 KV/400 V 800KVA 

 
Α.3.1.2 Σύστημα διανομής του δικτύου 

Κεντρικοί πίνακες διανομής  

Οι κεντρικοί πίνακες διανομής βρίσκονται σε ιδιαίτερο κλειστό χώρο του υπογείου, 
δίπλα στον υποσταθμό και αποτελούνται από: 

Ένα σύστημα άμεσης διανομής (ισχύς και φωτισμός) 

Ένα σύστημα διανομής ασφαλείας με υποστήριξη από την ηλεκτρογεννήτρια 
(φωτισμός ασφαλείας, θάλαμος ανελκυστήρα, ψυγεία κουζίνας, συστήματα ελέγχου 
και ασφάλειας) 

Ένα σύστημα διαρκούς διανομής χωρίς διακοπή με υποστήριξη UPS (δίκτυο 
τροφοδοσίας των υπολογιστών) 
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Τοπικοί πίνακες διανομής  

Οι τοπικοί πίνακες διανομής βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κτιρίου σε κάθε 
όροφο.  

Οι 22 τοπικοί πίνακες διανομής αποτελούνται από έναν πίνακα παροχής ΔΕΗ, έναν 
πίνακα παροχής του Η/Ζ και έναν πίνακα παροχής του UPS. 

Κάθε τεχνικός χώρος έχει και το δικό του πίνακα. Όλοι οι διακόπτες ασφαλείας των 
πινάκων είναι του οίκου ΑΒΒ. 

Α.3.1.3 Ηλεκτρογεννήτρια (Η/Ζ) 
Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι τοποθετημένο σε ιδιαίτερο κλειστό χώρο του 
υπογείου, δίπλα στον υποσταθμό. 

Τροφοδοτεί όλο το κτίριο μέσω ειδικού πίνακα και δικού του δικτύου διανομής.  

Κατασκευαστής SDMO Γαλλία 

Αντιπρόσωπος/Τηλ.  IPEL 2109719180   

Κινητήρας/Τύπος Cummings  6 CTA8- 3- G 

Αριθμός Σειράς Έτος 
Κατασκευής 

FJ 092977 / 03 10/1998 

Μπαταρία εκκίνησης 12 V/160 AH     Προς αλλαγή το 2007

Εναλλάκτης/Τύπος Leroy Sommer A 461 S2  C 6 / 4 

Ισχύς  3 Φ/400 V/217 Α 150  KVA/1500 
σ.α.λ. 

 
Α.3.1.4 Μονάδα UPS σταθεροποίησης τάσης και διαρκούς τροφοδοσίας  

Η μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας είναι τοποθετημένη σε ιδιαίτερο κλειστό χώρο 
του υπογείου, δίπλα στον χώρο του τηλεφωνικού κέντρου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει σε ισχύ σύμβαση συντήρησης με τον εγκαταστάτη 
αντιπρόσωπο μέχρι 30/06/2007. Η συντήρηση του εξοπλισμού αυτού οφείλει να 
γίνεται σε συνεργασία με τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ο 
ανάδοχος οφείλει να προκαλεί σε ετήσια βάση τον έλεγχο των εγκαταστάσεων 
παροχής αδιάλειπτης τάσης από τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή 
καταθέτοντας στο Κέντρο τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου καλής λειτουργίας. 

Κατασκευαστής Powerware (τώρα FISKARS) Φινλανδία 

Αντιπρόσωπος/Τηλ.  Power services 2102841084 

Τύπος/Μοντέλο PLUS 560/0 UPS 9000 

Αριθμός Σειράς Έτος 
Κατασκευής 

240081 05 / 1999 

Αυτονομία / Ισχύς 12 Minutes/60 KVA 48 KW  

Μπαταρίες  32Χ12 V/65 Ah Αλλαγή 2007 
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Α.3.1.5 Δίκτυο φωτισμού 

• Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού αναλυτικά περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

• φωτιστικά φθορισμού γραφείου. 

• φωτιστικά PL 2x24 W οροφής 

• φωτιστικά PL 2x24 W τοίχου εκ των οποίων τα μισά εξωτερικά 

• φωτιστικά αλογόνου 500 και 1000 W 

• φωτιστικά HQI  250 W εσωτερικά τοίχου 

• φωτιστικά HQL 125 W εξωτερικά 

• φωτιστικά Halopar cool beam  50 W  230 V 

• φωτιστικά Halolux ceram 230 V  150 W   

• διακόπτες τοπικούς 

• διακόπτες-κουμπιά τηλεχειρισμού ανά αναμεταδότη 

• διακόπτες-ροοστάτες τοπικούς 

Α.3.1.6 Δίκτυο Ισχύος 

Το δίκτυο τροφοδοτεί: 

• τις κεντρικές μονάδες θέρμανσης  

• τις κεντρικές μονάδες ψύξης  

• τις κεντρικές μονάδες αερισμού  

• τις τοπικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης  

• τις τοπικές μονάδες αερισμού  

• τα μαγειρία  

• τους ανελκυστήρες  

• τις αντλίες κυκλοφορίας των κυκλωμάτων θέρμανσης και ψύξης  

• τις αντλίες πίεσης του δικτύου διανομής νερού,  

• τις αντλίες πίεσης του πυροσβεστικού δικτύου  

• τους κινητήρες των μονάδων ψύξης – θέρμανσης των γραφείων,  

• τα συστήματα συνεδριάσεων,  

• τα εξωτερικά στόρια και τις κουρτίνες,  

• την κεντρική πόρτα του οικοπέδου, 

• την πόρτα του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, 

• θερμοσίφωνες ζεστού νερού 80 λίτρων,  

• 16 συσκευές για στέγνωμα χεριών και  

• θερμαινόμενες πλάκες 2 εστιών των μικρών κουζινών, κλπ… 
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Διανέμει το ρεύμα στους χώρους εργασίας μέσο τοπικών παροχών που κατανέμονται 
ως εξής: 

• 800 απλές πρίζες ρεύματος τύπου σούκο. 

• 150 πολύπριζα τύπου σούκο. 

• 600 απλές πρίζες τύπου σούκο χρώματος κόκκινο συνδεδεμένες με UPS.  

Α.3.1.7 Συστήματα Ασφαλείας/Ελέγχου Πρόσβασης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης 
(περιγράφεται για λόγους πληρότητας) και η συντήρηση των συστημάτων 
καλύπτεται από σύμβαση πλαίσιο με τον εγκαταστάτη μέχρι και την 31/12/2008 
Οι κεντρικοί πίνακες των συστημάτων ασφαλείας βρίσκονται στο φυλάκιο, στη 
είσοδο του οικοπέδου. 

Κατασκευαστής Notifier USA 

Αντιπρόσωπος/Τηλ.  Ζαριφόπουλος Α.Ε. 2310422431 

Τύπος/Μοντέλο ID 1000 1998 

Οι τοπικοί πίνακες βρίσκονται στα σημεία τοπικών μονάδων κατάσβεσης.  

Κατασκευαστής Wigan Φινλανδία 

Αντιπρόσωπος/Τηλ.  Ζαριφόπουλος Α.Ε. 2310422431 

Τύπος/Μοντέλο C-TEC 1998 

Επιπλέον στους χώρους του κέντρου υπάρχουν 32 σημεία ελέγχου κατανεμημένα σε 
όλα τα επίπεδα και συνδεδεμένα με κεντρικό πίνακα μέσω κυκλώματος διευθύνσεων. 

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που αποτελείται από 22 κάμερες κατανεμημένες σε 
όλα τα επίπεδα και συνδεδεμένες με κεντρικό πολυπλέκτη και ψηφιακό καταγραφέα. 

Σύστημα συναγερμού που απαρτίζεται μεταξύ άλλων από 40 περιφερειακούς 
ανιχνευτές κίνησης σε διάφορα σημεία του κτιρίου, από μαγνητικές επαφές σε όλες 
τις πόρτες διαφυγής και 8 φορητά τηλεχειριστήρια. 

Α.3.1.8 Αισθητήρες πυρανίχνευσης και σειρήνες συναγερμού 
300 αισθητήρες ανίχνευσης καπνού βρίσκονται ομοιογενώς κατανεμημένοι σε όλα τα 
επίπεδα σε ένα κύκλωμα διευθύνσεων, καθώς και 12 σειρήνες, εκτός από τις σειρήνες 
των τοπικών συστημάτων των οποίων οι πίνακες ελέγχου είναι συνδεδεμένοι με τον 
κεντρικό πίνακα. 

Α.3.1.9 Μονάδα πυρόσβεσης/Θέση υπό πίεση 
Το πυροσβεστικό συγκρότημα βρίσκεται στο κεντρικό αντλιοστάσιο στο υπόγειο. 
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Κατασκευαστής Marko Pumps Τηλ. 2310 
522946 

Μοντέλο Marco Fire Compact  

Αντλία Πετρελαίου 45 HP Ruggerini  Ιταλίας 

Κυρία Ηλεκτ. Αντλία 30 KW Western Elec. Αυστραλίας 

Βοηθητική Αντλία 3 KW Western Elec. Αυστραλίας 

 

Παροχή ύδατος και δεξαμενή ύδατος πυρόσβεσης 

Βρίσκεται στο κύριο σημείο παροχής ύδατος στο επίπεδο 0, κοντά στη δεξαμενή 
ύδατος με χωρητικότητα 30 m3. Αποτελείται από: 

• 1 πλωτήρα 2” 

• 1 σφαιρική βάνα 2” 

• 1 συλλέκτη παροχής 4” 

• στραγγαλιστικές βαλβίδες  4” 

• 1 βαλβίδα-κλαπέτο 1,5” 

• 1 φίλτρο 4” 

• 1 αποσβεστήρα κραδασμών 4” 

Σύστημα διανομής του δικτύου 

Βρίσκεται στο κύριο σημείο παροχής ύδατος στο επίπεδο 0 κοντά στη δεξαμενή 
ύδατος με χωρητικότητα 30 m3 . Αποτελείται από: 

• κλαπέτο αντεπιστροφής 4” 

• βαλβίδες-κλαπέτα 1,5” 

• 1 συλλέκτη εκκίνησης 4” 

• 9 στραγγαλιστικές βαλβίδες  4” 

• 1 σφαιρική βάνα 1,5” 

• 1 βαλβίδα ρυθμιζόμενη δι’ αέρος με ρυθμιστή πίεσης για ψεκαστήρες 
πυρόσβεσης 

• 1 αποσβεστήρα κραδασμών 4” 

• 1 πιεζοστάτη 

• 1 μανόμετρο 

Υδροστόμια, ψεκαστήρες πυρόσβεσης και πυροσβεστήρες. 

• 24 υδροστόμια (Πυροσβεστικές φωλιές) κατανεμημένα σε όλα τα επίπεδα 

• δίκτυα ψεκαστήρων πυρόσβεσης ύδατος, ένα στο υπόγειο χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων και ένα στα μαγειρεία  
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Όλα τα συστήματα πυρόσβεσης πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις επιταγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Α.3.1.10 Τοπικά συστήματα κατάσβεσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ευθύνη αναγόμωσης με υλικό κατάσβεσης των πυροσβεστήρων 
και φιαλών δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης και καλύπτεται 
από σύμβαση πλαίσιο με τον εγκαταστάτη μέχρι 31/12/2008.  

Οι υπόλοιποι έλεγχοι λειτουργίας αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 
διακήρυξης. 
α) Λεβητοστάσιο και δεξαμενές πετρελαίου ντίζελ. 
ποσότητα: 3 + 1 
μάρκα : Kidde  ξηράς σκόνης  IND 75 (35 Κιλων) 
β) Σταθμός μέσης τάσης, μετασχηματιστής και ηλεκτρογεννήτρια. 
ποσότητα: 5 
μάρκα : Hygood υγρό: FM 200 
γ) Αίθουσα υπολογιστών (Εξυπηρετητές). 
ποσότητα: 1 
μάρκα : Hygood υγρό: FM 200 
δ) Αίθουσες ελέγχου των αιθουσών συνεδρίων. 
ποσότητα: 2 
μάρκα  : Hygood υγρό: FM 200 
ε) Τεχνικοί χώροι ανελκυστήρων 
ποσότητα: 3 
μάρκα : ACON υγρό: CO2 (50 Κιλων) 
στ) Κουζίνες 
ποσότητα: 1 
μάρκα : Kidde παχύρευστο : AQUA BLUE 
 

Εκτός από τις τοπικές σταθερές μονάδες κατάσβεσης, υπάρχουν διασκορπισμένοι σε 
όλο το κτίριο: 

• 100 φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 6 Κιλών. 

• 10 φορητοί πυροσβεστήρες CO2 6 Κιλών. 

Α.3.1.11 Περιμετρικός Φωτισμός ασφαλείας 
Αποτελείται από περιμετρικούς προβολείς που ενεργοποιούνται από αντιστοίχους. 
ανιχνευτές κίνησης. 

Α.3.1.12 Δίκτυο Τηλεόρασης 

• Κεραίες UHF, VHF, FM, και δύο δορυφορικές κεραίες 120 cm με κεφαλές 
πολλών χρήσεων 

• Αναλογικός ενισχυτής 4 εισόδων με μεταγωγέα σήματος  

• ψηφιακοί δορυφορικοί δέκτες 

• επεκτάσεις μνήμης με 14 διαμορφωτές 

• 40 πρίζες τηλεόρασης 
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Α.3.1.13 Δίκτυο Αναγγελιών 
Μονάδα ρύθμισης ήχου Phillips αποτελούμενη από ένα μικρόφωνο ανακοινώσεων 
συνδεδεμένο με μίκτη SM 30, ένα δέκτη ραδιοφωνικών σημάτων RDS, ένα σύστημα 
CD, έναν ενισχυτή 200W και 6 μετασχηματιστές ωμικής αντίστασης 100W μέσα σε 
ερμάριο Rack 19”. 

• 110 μεγάφωνα οροφής 6W 

• 15 μεγάφωνα τοίχου 10W 

Α.3.1.14 Δίκτυο Φωνής - Δεδομένων 
Δίκτυο δομημένης καλωδίωσης το οποίο καταλήγει σε επίτοιχες παροχές τύπου 
SIEMAN 

Α.4.1 Θέρμανση 
 
Α.4.1.1 Κεντρική Θέρμανση 

Το σύστημα κεντρικής θέρμανσης περιλαμβάνει δύο λέβητες σε παράλληλη 
σύνδεση. 
Κατασκευαστής Φυρογένης 2310 755381 

Τύπος/Μοντέλο Πετρελαίου Ντίζελ FG 640 

Αριθμός Σειράς Έτος 
Κατασκευής 

1001/1002 1999 

Ισχύς/Κατανάλωση 2X525000 KCal 60 Λ/Ώρα 

Πίεση/Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

4 Βar 900. Κελσίου 

Καυστήρες Riello RL 70 

Αριθμός Σειράς  02508000132 και 133 1998 

Α’ Βαθμιδα/Β’ Βαθ. 20/40λ/ω – 255/474 KW 40/70 λ/ω – 474/830 KW 

Κινητήρας 400V/1,1 KW 2800 Στροφές/Λεπτό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο Κέντρο τα φύλλα έλεγχου 
καυστήρων και λέβητα από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο (ενδεικτικά Οκτώβριο και Μάρτιο) 

Α.4.1.2 Δεξαμενές καυσίμου 
Δύο δεξαμενές χωρητικότητας 6000 λίτρων εκάστη με σύστημα προειδοποίησης 
ελάχιστης στάθμης. 

Α.4.1.3 Ηλεκτρικός πίνακας 

Εγκατεστημένος στο λεβητοστάσιο του υπογείου. Στον πίνακα αυτό συγκεντρώνονται 
όλες οι συσκευές διαβίβασης εντολών, ισχύος, ρύθμισης, ελέγχου και ασφάλειας.  
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Δίκτυο Θέρμανσης  

 

Α.4.1.4 Κύριο κύκλωμα θέρμανσης 

• 1 Ζεύγος αντλιών: 2x1,5 KW, WILO 
• φίλτρο 
• πιεζοστάτες 
• ηλεκτροβαλβίδες 3 επαφών,  L&S 
• στραγγαλιστικές βαλβίδες   
• κλαπέτο αντεπιστροφής 
• βαλβίδες ασφαλείας 
• αισθητήρες θερμοκρασίας 
• δοχεία διαστολής χωρητικότητας 500 λίτρα  / 1,5 bar έκαστο 

Α.4.1.5 Συλλέκτες αναχώρησης και επιστροφής 

• Ζεύγη αντλιών, WILO 
• φίλτρα 
• 13 στραγγαλιστικές βαλβίδες   
• βαλβίδες ρύθμισης  
• κλαπέτα αντεπιστροφής 
• αισθητήρες θερμοκρασίας L&S 
• θερμόμετρα 
• 17 μανόμετρα 
• 45 σφαιρικές στρόφιγγες Α/Κ 

Α.4.1.6 Σύστημα διανομής ζεστού νερού στις Μονάδες κλιματισμού-αερισμού 
Οι 12 μονάδες προσαγωγής και προσαγωγής-απαγωγής αέρα κλιματίζουν τους 
κοινόχρηστους χώρους και τις αίθουσες συνεδριάσεων, τροφοδοτούνται με ζεστό 
νερό μέσω 4 χωριστών κυκλωμάτων. 

Είναι εξοπλισμένες με: 

• βαλβίδες τριών επαφών L&S «SQS65» + σώμα βαλβίδας RG5 
• κρουνούς εκκένωσης 3/4" 
• σφαιρικές στρόφιγγες 1,5” 
• σφαιρικές στρόφιγγες 1" 
• αισθητήρες αρχικής θερμοκρασίας του κυκλώματος αέρα 
• 1 πιεσοστάτης φίλτρου 
• 2 πιεσοστάτες παροχής αέρα 
• ρυθμιστικές βαλβίδες  
• 1 ρυθμιστής SEZ61.100 
• 2 βαλβίδες αυτόματης εκκένωσης 
• 1 ηλεκτροβαλβίδα υγραντήρα 

Α.4.1.7 Θερμαντικά σώματα 
Επίπεδο 0: 60 σώματα καλοριφέρ με απλές βαλβίδες.  
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Επίπεδο 1: 27 σώματα καλοριφέρ με απλές βαλβίδες. 

Επίπεδο 2: 7 σώματα καλοριφέρ με απλές βαλβίδες. 

Επίπεδο 3: 14 σώματα καλοριφέρ με απλές βαλβίδες. 

Επίπεδο 4: 6 σώματα καλοριφέρ με απλές βαλβίδες. 

 

Α.4.1.8 Σύστημα διανομής μονάδων κλιματισμού FCU 
Κάθε μονάδα FCU είναι εξοπλισμένη με 4 σφαιρικές στρόφιγγες Α/Κ και 2 
ηλεκτροβαλβίδες συνδεδεμένες με τον θερμοστάτη του χώρου.  

Επίπεδο 0: Συνολικά 5 μονάδες ψύξης – θέρμανσης τύπου ψευδοροφής, με 
θερμοστάτη και ρύθμιση του ανεμιστήρα. 

Επίπεδο 1: Συνολικά 35 μονάδες ψύξης - θέρμανσης με θερμοστάτη και ρύθμιση του 
ανεμιστήρα, εκ των οποίων 26 τύπου ψευδοροφής και 9 επιδαπέδιες. 

Επίπεδο 2: Συνολικά 35 μονάδες ψύξης - θέρμανσης με θερμοστάτη και ρύθμιση του 
ανεμιστήρα, εκ των οποίων 5 τύπου ψευδοροφής και 30 επιδαπέδιες. 

Επίπεδο 3: Συνολικά 45 μονάδες ψύξης - θέρμανσης με θερμοστάτη και ρύθμιση του 
ανεμιστήρα, επιδαπέδιες. 

Επίπεδο 4: Συνολικά 30 μονάδες ψύξης-θέρμανσης με θερμοστάτη και ρύθμιση του 
ανεμιστήρα, επιδαπέδιες. 

 

Α.4.2 Σύστημα Ψύξης 

Α.4.2.1 Ψυκτικές Μονάδες  

Δύο μονάδες Αερόψυκτων Ψυκτικών Συγκροτημάτων σε παράλληλη σύνδεση για 
το σύστημα ψύξης (εγκατεστημένες στο εξωτερικό πίσω μέρος του κτιρίου, στο 
επίπεδο 2) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει σε ισχύ σύμβαση συντήρησης με τον εγκαταστάτη 
αντιπρόσωπο μέχρι 31/08/2008. Η συντήρηση του εξοπλισμού αυτού οφείλει να 
γίνεται σε συνεργασία με τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στο Κέντρο σε ετήσια βάση τα φύλλα έλεγχου 
της ανοιξιάτικης εκκίνησης και της ανάλυσης των ψυκτέλαιων από την ΤΡΑΝΕ 
ΕΛΛΑΣ, φύλλα που θα αποτελούν πιστοποιητικό καλής συντήρησης για το 
Κέντρο. 
Κατασκευαστής TRANE Ιταλία  

Αντιπρόσωπος/Τηλ.  ΤΡΑΝΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 210 8112200 

Μοντέλο/Απόδοση RTAA 213 STD 112,4 RT  

Αριθμός Σειράς Έτος Κατασκευής ΕΚΙ 6638, ΕΚΙ 6639 10/1998 

Ισχύς 2 X 230 KW  

Κυκλώματα/Συμπιεστές 2 Χ 2  κοχλιωτούς  

Ένταση εκκίνησης/μέγιστη 600/340, 50 ΗΖ, 400 V  
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Α.4.2.2. Ηλεκτρικός πίνακας 

Εγκατεστημένος στο λεβητοστάσιο του υπογείου. Στον πίνακα αυτό συγκεντρώνονται 
όλες οι συσκευές διαβίβασης εντολών, ισχύος, ρύθμισης, ελέγχου και ασφάλειας. 
Είναι κοινός με τον ηλεκτρικό πίνακα του λεβητοστασίου. 

Δίκτυο Ψύξης 

Α.4.2.3. Κύριο κύκλωμα ψύξης 
Αποτελείται από: 

• 1 κοινό δοχείο διαστολής 
• φίλτρα 
• Ζεύγη αντλιών: 4 X 3 KW, WILO  
• κλαπέτα αντεπιστροφής   
• βαλβίδες ρύθμισης  
• στραγγαλιστικές βαλβίδες  
• αισθητήρες θερμοκρασίας L&S 
• αισθητήρες ροής L&S 
• αποσβεστήρες κραδασμών 
• βαλβίδες-κλαπέτα  
• θερμόμετρα  
• μανόμετρα 
• σφαιρικές στρόφιγγες Α/Κ 

 

Α.4.2.4 Συλλέκτης διανομής – επιστροφής 

Αποτελείται από: 

• Ζεύγη αντλιών: WILO 
• φίλτρα 
• 17 στραγγαλιστικές βαλβίδες   
• 6 βαλβίδες ρύθμισης  
• 6 κλαπέτα αντεπιστροφής 
• αισθητήρες θερμοκρασίας L&S 
• θερμόμετρα 
• 17 μανόμετρα 
• 45 σφαιρικές στρόφιγγες Α/Κ 

 

Α.4.3 Σύστημα Εξαερισμού 
Οι περισσότερες μονάδες είναι εγκατεστημένες στους χώρους του υπογείου, 
προέρχονται από την εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ και αποτελούνται από στοιχεία της 
ιδίας ή της Ιταλικής Εταιρίας COMEFRI. 
Στοιχείο Απαγωγής Φυγόκεντρος Ανεμιστήρας  
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Στοιχείο Μίξης Αέρα  Περσίδες Ελέγχου Ροής Αέρα με 

κινητήρα L&S GBB161.1E 
Τηλεχειρισμός 

Στοιχείο Φίλτρου Πενόμενο Προφιλτρο και 
Διάταξη Σακοφιλτρων 

Αλλαγή το 
2007 

Στοιχείο Εναλλαγής 
Θερμότητας  

Ένας Εναλλακτης Ψυχρού Νερού
Ένας Εναλλακτης Ζεστού Νερού 
Ένας Ψεκαστήρας ύγρανσης  

 

Στοιχείο Προσαγωγής Φυγόκεντρος Ανεμιστήρας  

 

Μονάδες προσαγωγής και απαγωγής 

Υπάρχουν 6 μονάδες διαφόρων χαρακτηριστικών, ισχύος από 2 έως 8 KW και 
παροχής από 6 372 m³/h έως και 15 156m³/h. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με 
διατάξεις εναλλαγής θερμότητας, μία για ζεστό νερό και μία για ψυχρό νερό. 

 

Μονάδες προσαγωγής 

Υπάρχουν 6 μονάδες διαφόρων χαρακτηριστικών, ισχύος από 0,2 έως 4 KW και 
παροχής από 450 m³/h .έως και 10 500 m³/h. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με 
διατάξεις εναλλαγής θερμότητας, μία για ζεστό νερό και μία για ψυχρό νερό. 

 

Μονάδες απαγωγής 

Υπάρχουν 2 μονάδες διαφόρων χαρακτηριστικών, ισχύος από 2 KW και παροχής από  
4 410 m³. Αυτές οι μονάδες συνεργάζονται με την μονάδα προσαγωγής αέρα στους 
χώρους γραφείων και είναι εξοπλισμένες με διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας για 
την ανάκτηση θερμότητας από την εξαγωγή αέρα των γραφείων και από τις καμινάδες 
των λεβήτων. 

 

Ηλεκτρικοί πίνακες 
Εγκατεστημένοι στους 5 χώρους του συστήματος θέρμανσης-αερισμού στο υπόγειο. 
Στους πίνακες αυτούς συγκεντρώνονται όλες οι συσκευές διαβίβασης εντολών, 
ισχύος, ρύθμισης και ασφάλειας με ερμάρια δυνατών συνδέσεων με τα αυτόματα 
συστήματα L&S Apogée 600. 

 

Μονάδες απαγωγής που συνεργάζονται με μονάδες προσαγωγής 

Υπάρχουν 5 μονάδες διαφόρων χαρακτηριστικών, παροχής από 360 έως 8850m³/. 

 

Μονάδα απλής προσαγωγής 

1 μονάδα,  παροχής 3600 m³/ για την προσαγωγή φρέσκου αέρα στους χώρους 
αρχείων. 
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Μονάδες απλής απαγωγής 

5 μονάδες διαφόρων χαρακτηριστικών, παροχής από 950 έως 13500 m³/ για την 
απαγωγή αέρα από τους χώρους αρχείων, τον χώρο στάθμευσης και άλλους τεχνικούς 
χώρους. 

 

Μονάδες απλής απαγωγής των χώρων υγιεινής  

8 μονάδες ίδιων χαρακτηριστικών, παροχής από 950 m³/ 

 

Δίκτυο Αεραγωγών και στόμια προσαγωγής ή απαγωγής 

Υπάρχουν εγκατεστημένα εκατοντάδες μέτρα αεραγωγών διαφόρων διατομών, 
κυλινδρικοί εύκαμπτοι από Φ100 έως Φ250 και παραλληλεπίπεδοι άκαμπτοι, 
διαστάσεων από 200Χ100 μέχρι 1500Χ1200. 

Στην έξοδο κάθε μονάδας προσαγωγής υπάρχει διάταξη μείωσης θορύβου (36 
Τεμάχια). Οι αεραγωγοί είναι επίσης εξοπλισμένοι με 12 χειροκίνητα κλαπέτα 
ρύθμισης παροχής και αυτόματα κλαπέτα πυρασφαλείας καθώς και εσωτερικούς 
αισθητήρες πυρασφαλείας. Οι αεραγωγοί καταλήγουν σε στόμια διάφορων τύπων: 

• 22 στρογγυλά Φ600 

• 360 σχάρες από 200Χ125 μέχρι 500Χ125 

• 75 σχάρες από 200Χ200 μέχρι 2000Χ200 

• 130 σχάρες από 300Χ300 μέχρι 1200Χ300 

         

        Α.4.4 Τοπικές Μεμονωμένες Μονάδες Ψύξης - Θέρμανσης 

Data Center Room – Κύρια  Μονάδα  
Κατασκευαστής HIROSS Iταλία 

Αντιπρόσωπος Klimalink Τηλ. 2310 989519 

Μοντέλο Εσωτερικής/Εξωτερικής 
Μονάδας 

8 SΟΑ 0001 V 5000 HCA 14 

Αριθμός Σειράς 1815920001 H 9900631 

Έτος Κατασκευής 05/1999 05 / 1999 

Ψυκτικό υγρό R 22  

Υγραντήρας Ατμού  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού οφείλει να γίνεται σε 
συνεργασία με τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να προσκομίσει στο Κέντρο σε εξαμηνιαία βάση τα φύλλα έλεγχου και 
συντήρησης από τον εγκαταστάτη αντιπρόσωπο, φύλλα που θα αποτελούν 
πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για το Κέντρο. 
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Data Center Room - Μονάδα 2(βοηθητική) 

Κατασκευαστής Daikin  

Αντιπρόσωπος Κλιμαμηχανική Τηλ.  

Μοντέλο RY45DA721  

Αριθμός Σειράς 1805094 1,93 / 2,17 KW 

Έτος Κατασκευής 1998 R 22 
 

Αίθουσα διδασκαλίας υπολογιστών και ξένων γλωσσών: 2 Μονάδες 

 

 
Αίθουσα τηλεφωνικού κέντρου: 1 Μονάδα 

Κατασκευαστής DAIKIN Βέλγιο 

Αντιπρόσωπος Κλιμαμηχανική Τηλ.  

Μοντέλο RY 35 DA 7V1 RY 71 B 7W1 

Αριθμός Σειράς 2219360 1203832 

Έτος Κατασκευής 2002   R 22 

 

Κατασκευαστής TRANE Γαλλία 

Αντιπρόσωπος Trane Hellas 210 8112200 

Μοντέλο TWK 518 PBOEBK 5 – 5,9  KW 

Αριθμός Σειράς Α  

Έτος Κατασκευής 10 / 1998 R 22 

Αρχεία βιβλιοθήκης: 2 Μονάδες 
Κατασκευαστής General Electric Pop. Rep. of  China 

Αντιπρόσωπος Κοτσώβολος Τηλ.  

Μοντέλο AE 0 AH 12 IWO AE 0 AH 09 IWO 

Αριθμός Σειράς FG 004095 FG 002831 

Έτος Κατασκευής 2003 R 407 C 

Φυλάκιο: 2 Μονάδες 
Κατασκευαστής TRANE Γαλλία 

Αντιπρόσωπος Trane Hellas 210 8112200 

Μοντέλο TWK 509 PBOEBK TWK 524 PBOEAA 

Αριθμός  Σειράς H 0727977 H 0727980 

Έτος  Κατασκευής 10 / 1998 R 22 
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Α.4.5 Τοπικές Μονάδες Αερισμού 
Αίθουσα διδασκαλίας υπολογιστών και ξένων γλωσσών: Μονάδα DAIKIN τύπου 
HRV 

Αίθουσα ταχυδρομείου: Μονάδα DAIKIN τύπου HRV 
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Α.4 6 Εξοπλισμός στους Χώρους Εστίασης και Μαγειρεία  
 Στα μαγειρεία βρίσκονται εγκατεστημένες και λειτουργούν οι παρακάτω συσκευές: 

 

 Μηχάνημα 

Π
αρ
οχ
ή 

ρε
ύμ
ατ
ος

 

Π
αρ
οχ
ή 

νε
ρο
ύ 

Π
αρ
οχ
ή 

μα
λα
κο
ύ 

νε
ρο
ύ 

Κατασκευαστής  Προμηθευτής service Ανταλλακτικά 

1 Μηχανή espresso Χ Χ Χ Faema Eurogatt Eurogatt Eurogatt 

2 Mηχανή άλεσης καφέ espresso Χ     Faema Eurogatt Eurogatt Eurogatt 

3 Μηχανή Γαλλικού καφέ* Χ Χ Χ Dagma/Douwe Egberts ΒΙΝΙΚΟ ΑΕ ΒΙΝΙΚΟ ΑΕ ΒΙΝΙΚΟ ΑΕ 

4 Φραπιέρα Χ     Hammilton Beach Heinami Hellas Αδιάφορο Πολλοί 

5 Βιτρίνα θερμαινόμενη (πίττες) Χ       Heinami Hellas Αδιάφορο Heinami Hellas 

6 Bain Marie  Χ Χ Χ Alouminox Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Alouminox 

7 Πάγκοι, ουδέτερα ερμάρια, επιφ. εργασίας, 
λάντζες κλπ       Alouminox Alouminox Alouminox/άλλοι 

εξειδικευμένοι Alouminox 

8 Πλυντήριο σκευών winderhalter Χ Χ Χ winderhalter Alouminox NETKO AE NETKO AE 

9 Πλυντήριο ποτηριών winderhalter Χ Χ Χ winderhalter Alouminox NETKO AE NETKO AE 

10 Πλυντήριο ποτηριών Miele Χ Χ Χ Miele NETKO AE NETKO AE NETKO AE 

11 Πλυντήριο λαχανικών Χ Χ   Zanussi Zanussi Zanussi Zanussi 

12 Κουζίνα 6 εστιών Χ     Alouminox Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Alouminox 

13 Ανατρεπόμενο τηγάνι Χ     Alouminox Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Alouminox 
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14 Επιδαπέδιες φρυτέζες (2 τεμ) Χ     Alouminox Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Alouminox 

15 Φούρνος κυκλοθερμικός Χ Χ Χ Eloma Alouminox Alouminox Alouminox 

16 Μηχανή αποσκλήρυνσης νερού  Χ Χ Χ   Alouminox     

17 Μηχανή αποσκλήρυνσης νερού  Χ Χ Χ Eurogatt Eurogatt Eurogatt Eurogatt 

18 Αποχυμωτής αυτόματος X     Zumex Fresh way com Fresh way com Fresh way com 

19 Αποχυμωτής κλασσικός X     Santos  Καρυώτης Αδιάφορο Πολλοί 

20 Πολυκοπτικό robot-coupe X     robot-coupe ΕΜΚΟ Κουτελάς ΕΜΚΟ Κουτελάς ΕΜΚΟ 
Κουτελάς 

21 Mηχάνημα ανάμειξης robot-coupe X     robot-coupe ΕΜΚΟ Κουτελάς ΕΜΚΟ Κουτελάς ΕΜΚΟ 
Κουτελάς 

22 Φούρνος μικροκυμμάτων       siemens   siemens siemens 

23 Grill       Vimitex Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Vimitex 

24 Ψυγείο salad bar Χ     Alouminox Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Alouminox 

25 Ψυγείο-πάγκος με πόρτες (3 τεμάχια) Χ     INOMAK Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Alouminox 

26 Ψυγείο-πάγκος με συρτάρια Χ     INOMAK Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Alouminox 

27 Ψυγείο-βιτρίνα αναψυκτικών 2 πόρτες Χ     Alouminox Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Alouminox 

28 Ψυγείο-βιτρίνα αναψυκτικών perrier* Χ       ΒΙΝΙΚΟ ΑΕ Πολλοί εξειδικευμένοι   

29 Ψυγείο-βιτρίνα αναψυκτικών coca cola* Χ       3Ε 3 3Ε Ε 
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30 Ψυγείο θάλαμος συντήρησης  Χ     Alouminox   Πολλοί εξειδικευμένοι   

31 Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης Χ       ΤΕΨΕ ΒΕ Πολλοί εξειδικευμένοι ΤΕΨΕ ΒΕ 

32 Ψυγείο κατάψυξη Χ     INOMAK Alouminox Alouminox/άλλοι 
εξειδικευμένοι Alouminox 

33 Ψυγείο κατάψυξη (μπαούλο) Χ         Πολλοί εξειδικευμένοι   

34 Grill  X   Heinami Heinami Heinami Heinami 

35 Blast Chiller - freezer X    NETKO A.E. NETKO AE NETKO AE 

         

 (*) Οι εν λόγω συσκευές προέρχονται από χρησιδάνειο: Η παροχή service και ανταλλακτικών γίνεται από τον παροχέα.  

 

Οι εταιρίες Alouminox (Τηλ. 2106625422-3), Fresh way com (Τηλ. 2109556236) και EMKO Κουτελάς (Τηλ. 2109401702)έχουν 
έδρα την Αθήνα.  

OI NETKO A.E. (Τηλ. 2310 402480), HEINAMI (Τηλ. 2310 315265, 2310 321217), TEXNOTEL ZANUSSI (Τηλ. 2310 600679) 
έχουν καταστήματα και στην  Θεσσαλονίκη. Η εταιρία ΙΝΟΜΑΚ έχει έδρα τη Χαλκίδα. 

Η συντήρηση και αποκατάσταση βλάβων στα μηχανήματα γίνεται σήμερα από τους αντίστοιχους επίσημους αντιπροσώπους ή όταν 
αυτοί δεν εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη εξειδικεύμενα συνεργεία όπως ο κ. Σιώκος Γιώργος 6979773635, Κώστας Καζαντζίδης Τηλ. 
6944367448 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού της κουζίνας επιβάλλεται να γίνεται από τον ανάδοχο αποκλειστικά με χρήση 
συνεργείων των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των συσκευών, εφόσον υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Σε άλλη περίπτωση, ο ανάδοχος δύναται να 
χρησιμοποιήσει εναλλακτικά ανεξάρτητους εξειδικευμένους τεχνικούς του αυτού πεδίου. Ειδικά για τα μηχανήματα με Α/Α 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 
34, 35,  ορίζεται καθαρά πως ο έλεγχος, η συντήρηση και η αποκατάσταση ζημιών θα γίνεται ΜΟΝΟΝ από τα εξειδικευμένα συνεργεία των αντιπροσωπειών 
των μηχανημάτων. Τούτο μνημονεύεται προκειμένου αυτές οι εργασίες να γίνονται σύμφωνα με τα στάνταρ, τις διαδικασίες και τα ανταλλακτικά που 
ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρία και εφαρμόζονται από τα συνεργεία των αντιπροσωπειών τους στη Θεσσαλονίκη.  

Οι εργασίες συντήρησης και ελέγχου των μηχανημάτων κουζίνας και εστιατορίου, κατά το πνεύμα του 2,5 αλλά και του παραρτήματος Β’ της παρούσας, 
ορίζονται αναλόγως αναγκών αλλά οπωσδήποτε εξαμηνιαίως και αφορούν: τον έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων αλλά και τις εργασίες 
συντήρησης ρουτίνας που απαιτούνται κατά τον έλεγχο και η εφαρμογή των οποίων δεν ενοχλεί την ομαλή ροή της δουλειάς του προσωπικού του 
εστιατορίου. Οι εργασίες συντήρησης που μπορούν να προγραμματιστούν οφείλουν να γίνονται το καλοκαίρι κατά την εβδομάδα κατά την οποία συνήθως το 
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εστιατόριο είναι κλειστό για λόγους συντήρησης (Αύγουστος) και το χειμώνα κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο του εστιατορίου. Οι επείγουσες εργασίες 
γίνονται αμέσως και πάλι σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εστιατορίου.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στο Κέντρο σε εξαμηνιαία βάση τα φύλλα έλεγχου και συντήρησης από τον εγκαταστάτη-αντιπρόσωπο. Τα φύλλα αυτά θα 
αποτελούν πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για το Κέντρο. 

Ειδικά για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα και εξαιτίας της κρισιμότητάς του για τη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, 
ορίζεται πως εάν ο ανάδοχος, σε περίπτωση βλάβης, δεν ανταποκριθεί εντός των ορίων χρόνων αποκατάστασης (όπως ορίζονται στο §2.6), το cedefop διατηρεί το 
δικαίωμα, αφού ενημερώσει τον ανάδοχο εγγράφως, να μεριμνήσει για τις εργασίες αποκατάστασης οποιουδήποτε προβλήματος. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη για h 
αποκατάσταση του προβλήματος θα γίνεται σε βάρος του Αναδόχου. 
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Α.4.7 Ανελκυστήρες 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συγκεκριμένο, αποτελεί αντικείμενο ειδικού παρατήματος της 
σύμβασης που θα συνυπογράφει με το Κέντρο ο ίδιος ο αδειούχος συντηρητής 
που θα προταθεί από τον ανάδοχο και θα αποδέχεται με υπεύθυνη δήλωση ο 
αδειούχος συντηρητής. Η αποζημίωση του αδειούχου συντηρητή ανελκυστήρων 
θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του 
παραρτήματος Θ΄. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οφείλουν 
να προσκομίσουν επίσημη Άδεια Συντηρητή με Αριθμό Μητρώου του σχετικού 
Επιμελητηρίου σύμφωνα με την οποία θα πιστοποιείται ότι διαθέτουν την 
τεχνική ικανότητα να αναλάβουν υπεύθυνα την συντήρηση και να εγγυηθούν την 
καλή λειτουργία των ανελκυστήρων. 

Κατασκευαστής Kleemann  

Εγκαταστάτης Ε. Κεχαγιάς Τηλ. 2310 818443 

Μοντέλο Ι Προσώπων Duplex (Διπλο) 

Τύπος Υδραυλικό Αυτομ. PLC Moeller 

Έτος Κατασκευής 10 / 1998 600 Κιλών 

Μοντέλο ΙΙ Φορτίου Αυτομ. PLC Moeller 

Τύπος Υδραυλικό 1000 Κιλών 

Μοντέλο ΙΙΙ Φορτίου Αυτομ. PLC Moeller 

Τύπος Υδραυλικό 2000 Κιλών 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Υπάρχει σε ισχύ σύμβαση συντήρησης με τον εγκαταστάτη που 
λήγει στις 30/06/2007. 

Α.4.8 Ηλεκτρικά κινούμενες θύρες 

Εξώπορτα του οικοπέδου κινούμενη από 2 ηλεκτροκινητήρες 9 ΗΡ, κατασκευή της 
εταιρίας ΚΑΤΕΕ Τηλ. 2310 796666. 

Μπάρες ελέγχου πρόσβασης οχημάτων υδραυλικού τύπου κατασκευή της εταιρίας 
ΚΑΤΕΕ  Τηλ. 2310 796666. 

Πόρτα του υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων, κατασκευή της εταιρίας 
COMFORT  Τηλ. 2310 542842. 

Α.4.9 Ηλεκτρικές Περσίδες – Τέντες - Σκιάδια 
Η πρόσοψη του κτιρίου στους χώρους των γραφείων καλύπτεται από ηλεκτρικά 
κινούμενες περσίδες, του γερμανικού εργοστασίου ERWILO, αντιπρόσωπος ΑΔΔΑΞ 
- Προδομική Τηλ. 210 6756087. 

Εξωτερικές τέντες βρίσκονται στους χώρους της βιβλιοθήκης και του μπαλκονιού του 
4ου επιπέδου, κατασκευή της εταιρίας, ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ, Τηλ. 2310 475565 

Εσωτερικές τέντες και κουρτίνες βρίσκονται στους χώρους υποδοχής και των 
αιθουσών συνεδριάσεων, κατασκευή της εταιρίας ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ, Τηλ. 2310 
475565. 
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Α.4.10 Υδραυλικές Εγκαταστάσεις - Δίκτυα 

Α.4.10.1 Αντλίες Κυκλοφορίας Νερού 
Αντλίες πίεσης δικτυού τροφοδοσίας ποσίμου νερού: 2 του οίκου WILO 

Αντλίες κυκλοφορίας δικτύων θέρμανσης -ψύξης: 30 του οίκου WILO 

Αντλίες κυκλοφορίας και καταρράχτη του σιντριβανιού: 2 του οίκου ASTRAL 

Α.4.10.2 Δίκτυο Παροχής 
Βρίσκεται εκτός του κτιρίου στους πίσω κήπους, κοντά στην περίφραξη, και περνά 
μέσω του υπογείου επιπέδου 0 προς τη δεξαμενή πόσιμου ύδατος χωρητικότητας 8 
m3. Περιλαμβάνει: 

• 1 ρυθμιστή πίεσης 2” 
• μανόμετρα 
• σφαιρικές στρόφιγγες 2” 
• 1 πλωτήρα 2” 

Α.4.10.3 Αντλίες θέσης υπό πίεση του δικτύου 

• αντλίες WILO (εγκατεστημένες στον χώρο του δικτύου ύδρευσης-
αποχέτευσης, στο υπόγειο) 

• 1 ηλεκτρικό κιβώτιο (εγκατεστημένη επάνω στη βάση των αντλιών) 
• βαλβίδες φραγής με στρόφαλο 1 1/2” 
• 1 μανόμετρο 
• πιεσοστάτες 
• 1 δεξαμενή πίεσης 300 λίτρων / 10 μπαρ 

Α.4.10.4 Σύστημα διανομής νερού οικιακής χρήσης 

• 1 συλλέκτης διανομής 

• 1 μπαταρία 6 φίλτρων 
• 12 μανόμετρα 
• σφαιρικές στρόφιγγες 2 1/2” 
• 9 σφαιρικές στρόφιγγες 1 1/2” 
• 24 σφαιρικές στρόφιγγες 3/4” 
• σφαιρικές στρόφιγγες 1/2” 

Α.4.10.5 Σύστημα επεξεργασίας υδάτων 
Εγκατεστημένο στο άκρο του συστήματος διανομής. Εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
κουζίνας και των κυκλωμάτων θέρμανσης και κλιματισμού, και αποτελείται από: 

1 κύρια μονάδα αποσκλήρυνσης νερού  

μάρκα: Osmonics / Autotrol  

τύπος: 255/1 

ρητίνη: τύπος IR-100 Na, 15 λίτρα 

άλας: 100 λίτρα 

1 μικρή μονάδα αποσκλήρυνσης νερού της καφετιέρας 
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μάρκα: Osmonics / Autotrol  

τύπος: 255/440 

άλας: 20 λίτρα 

 
Α.4.11 Είδη Υγιεινής 

Οι χώροι υγιεινής βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου και περιλαμβάνουν: 

• 38 λεκάνες αποχωρητηρίου (κανονικές) με καζανάκι με έμβολο 
• λεκάνες αποχωρητηρίου (μικρές) με καζανάκι με έμβολο 
• ουρητήρια με μετρητή ροής και φωτοηλεκτρικό κύτταρο 
• 33 νιπτήρες από πορσελάνη με αναμεικτική μπαταρία, σιφόνι με στόμιο 

εκκένωσης και 2 κάθετους χρωμιωμένους κρουνούς. 
• νιπτήρες από πορσελάνη ρυθμιζόμενους καθ' ύψος με κρουνό, σιφόνι με 

στόμιο εκκένωσης και 1 κάθετο χρωμιωμένο κρουνό 
• 1 ντουζιέρα με αναμεικτική μπαταρία και σιφόνι, με σπιράλ με τηλέφωνο 

ντους και διανομέα ύδατος 
• ντουζιέρες 800x800 με κρουνό ανάμειξης και σιφόνι, με σπιράλ με τηλέφωνο 

ντους και διανομέα ύδατος 
• ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες 80 λίτρων, μάρκας ELCO 
• 20 καθρέπτες, εκ των οποίων οι 2 ρυθμιζόμενους για τις τουαλέτες των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες 
• 20 κρουνούς διπλής χρήσης εντός του κτιρίου 
• κρουνούς διπλής χρήσης εκτός του κτιρίου 
• 22 διανομείς χαρτιού χεριών και προσώπου 
• 22 διανομείς υγρού σαπουνιού 
• 37 θήκες χαρτιού υγείας 
• 18 συσκευές για στέγνωμα χεριών, μάρκας Siemens. 

Α.4.12 Σιντριβάνι  
Βρίσκεται στην είσοδο του περιβόλου, έχει χωρητικότητα 80 m3 νερού και δύο 
κοιλότητες. Τροφοδοτείται από μονάδα ευρισκόμενη σε παραπλήσιο χώρο, ο οποίος 
περιλαμβάνει: 

• 1 ηλεκτροβαλβίδα τροφοδοσίας 
• 1 αντλία ανακυκλοφορίας, μάρκας Astral και ισχύς 2 HP 
• 1 αντλία καταρράκτη μάρκας Astral και ισχύς 5,5 HP 
• 1 φίλτρο πυριτικού άλατος μάρκας Astral, χωρητικότητας 21 m3/ h 
• 1 πλαστική βαλβίδα διανομής πολλαπλών χρήσεων  
• πλαστικές σφαιρικές στρόφιγγες 4” 
• πλαστικές σφαιρικές στρόφιγγες 3” 
• πλαστικές σφαιρικές στρόφιγγες 2 ½” 
• υδατοστεγείς μονάδες για τον φωτισμό 
• 1 κλαπέτο αντεπιστροφής 
• 1 πίνακας διαχείρισης της διαδικασίας φιλτραρίσματος. 
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Α.4.13 Αποχετευτικό Δίκτυο 
Συλλέγει τα απόνερα από τους χώρους υγιεινής, τις λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων 
μονάδων ψύξης-θέρμανσης, τους νεροχύτες, την κουζίνα, τα φρεάτια του υπογείου, και τα 
οδεύει στη Βορειοδυτική γωνία του οικοπέδου όπου βρίσκεται το φρεάτιο κεντρικής 
αποχέτευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
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 Κτιριακές Εγκαταστάσεις Αναλόγως 
αναγκών Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Τριμηνιαία Εξαμηνιαία Ετήσια 

 Επιθεωρήσεις και ενέργειες αποκατάστασης        
         
Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ        
         

1.0 ΣΚΕΠΗ  -  ΤΑΡΑΤΣΕΣ  - ΑΝΟΙΚΤΟΙ  ΧΩΡΟΙ        
1.1 Έλεγχος μόνωσης και στεγανότητας δωμάτων Χ     Χ  
1.2 Έλεγχος στεγανότητας της στέγης Χ     Χ  
1.3 Έλεγχος στεγανότητας αρμών των ταρατσών Χ     Χ  
1.4 Έλεγχος κατάστασης χρωματισμών Χ      Χ 
1.5 Προγραμματισμός ενεργείων  Χ   Χ    
1.6 Ενέργειες αποκατάστασης* Χ       
         
         
2.0 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ        
2.1 Έλεγχος στεγανότητας δωμάτων κλιμακοστάσιων διαφυγής Χ     Χ  

2.2 
Έλεγχος στεγανότητας εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου: 
πόρτες Χ     Χ  

2.3 
Έλεγχος στεγανότητας εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου: 
παράθυρα Χ     Χ  

2.4 Έλεγχος κατάστασης υαλοπινάκων εξωτερικών κουφωμάτων  Χ      Χ 
2.5 Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανισμών εξωτερικών θυρών Χ    Χ   
2.6 Έλεγχος λειτουργίας μηχανισμών παράθυρων του κτιρίου Χ     Χ  
2.7 Έλεγχος κατάστασης χρωματισμών Χ      Χ 
2.8 Προγραμματισμός ενεργείων  Χ   Χ    
2.9 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       
         
3.0 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ        
3.1 Έλεγχος των εσχάρων όμβριων υδάτων  Χ    Χ   
3.2 Καθαρισμός των εσχάρων όμβριων υδάτων  Χ     Χ  

-58- 



AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

 

3.3 Αποκατάσταση χαλασμένων Χ       
         
4.0 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ             
4.1 Οπτικός έλεγχος συνδέσεων Χ          Χ 
4.2 Αποκατάσταση φθορών Χ Χ          
         
Β ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ        
         

1.0 ΤΟΙΧΟΙ        
1.1 Έντοπισμός ζημιών σε σοβάδες ή γυψοσανίδες Χ      Χ 
1.2 Έλεγχος κατάστασης χρωματισμών Χ      Χ 
1.3 Έντοπισμός ζημιών σε εμφανή τούβλα και πλακίδια Χ      Χ 
1.4 Έλεγχος κατάστασης αρμών Χ     Χ  
1.5 Προγραμματισμός ενεργείων  Χ    Χ   
1.6 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       
         
2.0 ΟΡΟΦΕΣ        
2.1 Εντοπισμός ζημείων σε γυψοσανίδες Χ      Χ 
2.2 Έντοπισμός ορυκτών ή ξύλινών πλακών για αντικατάσταση Χ      Χ 
2.3 Έλεγχος κατάστασης χρωματισμών Χ      Χ 
2.4 Προγραμματισμός ενεργειών  Χ    Χ   
2.5 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       
         
3.0 ΔΑΠΕΔΑ        
3.1 Εντοπισμός ζημιών σε μάρμαρα και πλακίδια Χ      Χ 
3.2 Εντοπισμός ζημιών σε πλάκες ψευδοδαπέδου Χ      Χ 
3.3 Εντοπισμός ζημιών σε λινέλαιο Χ      Χ 
3.4 Εντοπισμός ζημιών σε μοκέτες  Χ      Χ 
3.5 Εντοπισμός ρωγμών σε βιομηχανικά δάπεδα Χ      Χ 
3.6 Έλεγχος κατάστασης αρμών Χ     Χ  
3.7 Προγραμματισμός ενεργειών  Χ   Χ    
3.8 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       
         
4.0 ΠΟΡΤΕΣ        
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4.1 Έλεγχος κατάστασης υαλοπινάκων εσωτερικών κουφωμάτων  Χ      Χ 

4.2 
Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανισμών εσωτερικών 
θυρών  Χ     Χ  

4.3 
Έλεγχος λειτουργίας μηχανισμού επαναφοράς θυρών 
πυρασφαλείας. Χ   Χ    

4.4 Έλεγχος κατάστασης χρωματισμών Χ      Χ 
4.5 Προγραμματισμός ενεργειών  Χ    Χ   
4.6 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αναλόγως 

αναγκών Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Τριμηνιαία Εξαμηνιαία Ετήσια 

         

 ΠΙΝΑΚΕΣ  Μ.Τ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Καταγραφή ενδείξεων οργάνων Χ  Χ     
2 Έλεγχος χειριστηρίων γειωσεών Χ    Χ   
3 Οπτικός έλεγχος Κυψέλης ΜΤ Χ   Χ    
4 Οπτικός έλεγχος ύπαρξης ειδικών εργαλείων Χ   Χ    
5 Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιμο καπακιών Χ    Χ   
6 Έλεγχος μετατροπέων ηλεκτρικών μετρήσεων Χ    Χ   
7 Έλεγχος κατάστασης ακροκιβωτίων Χ     Χ  
8 Μέτρηση αντίστασης γείωσης Χ      Χ 
 Εργασίες  συντήρησης        
1 Καθαρισμός χώρου Χ      Χ 
2 Καθαρισμός εξωτερικού περιβλήματος κυψελών Χ      Χ 
3 Καθαρισμός εσωτερικά κυψελών Χ      Χ 
4 Καθαρισμός οργάνων και εξαρτημάτων Χ      Χ 
5 Λίπανση μηχανικών αρθρώσεων Χ      Χ 
6 Λίπανση επαφών Χ      Χ 
7 Έλεγχος καλής ρύθμισης αποσύνδεσης Χ      Χ 
8 Έλεγχος καλής λειτουργίας των ρελαί ελάχιστης τάσης Χ      Χ 
9 Προγραμματισμός ενεργειών  Χ       
10 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       
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 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Οπτικός έλεγχος  Χ  Χ     
 Εργασίες Συντήρησης        
1 Καθαρισμός χώρου Χ     Χ  
2 Καθαρισμός εξωτερικού περιβλήματος Μ/Τ Χ     Χ  
3 Καθαρισμός μονωτήρων Χ     Χ  
4 Επιδιόρθωση χρώματος Μ/Τ Χ      Χ 
5  Δήλωση ανάθεσης επίβλεψης Χ       
 ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ Χ       
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος λειτουργίας αυτόματου ρυθμιστή COSΦ Χ    Χ   
2 Ελεγχος ανεμιστήρων Χ    Χ   
3 Μέτρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος πυκνωτών Χ    Χ   
4 Καταγραφή τάσης δικτύου Χ    Χ   

5 
Μέτρηση ενεργού ρεύματος που απορροφάται από τους 
πυκνωτές Χ    Χ   

 Εργασίες Συντήρησης        
1 Σύσφίξη συνδέσεων Χ     Χ  
2 Καθαρισμός ανεμιστήρων και μονωτήρων Χ     Χ  
3 Μέτρηση παραμέτρων μπαταρίας και πυκνωτών Χ     Χ  
4 Δοκιμή αλυσίδας προστασίας Χ     Χ  
         
 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΧΑΜΗΛΗΣ  ΤΑΣΗΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος και επιθεώρηση ενδείξεων οργάνων Χ  Χ     
2 Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιμο καπακιών Χ    Χ   
3 Ελεγχος μετατροπέων ηλεκτρικών μετρήσεων Χ   Χ    
4 Οπτικός έλεγχος ύπαρξης σχεδίων Χ    Χ   
5 Μέτρηση αντίστασης γείωσης Χ      Χ 
 Εργασίες Συντήρησης        
1 Καθαρισμός χώρου και εξωτερικού περιβλήματος κυψελών Χ      Χ 
2 Καθαρισμός και ρύθμιση διακοπτών, πυκνωτών και φωλιών Χ      Χ 
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ασφαλειών  
3 Σύσφίξη συνδέσεων Χ      Χ 
4 Μέτρηση αντίστασης γείωσης Χ      Χ 
5 Καταγραφή θερμοκρασιών Χ      Χ 
6 Λίπανση μηχανικών αρθρώσεων Χ      Χ 
7 Λίπανση επαφών Χ      Χ 
8 Ελεγχος καλής ρύθμισης αποσύνδεσης Χ      Χ 
9 Έλεγχος καλής λειτουργίας των ρελαί ελάχιστης τάσης Χ      Χ 
  Χ       
 ΤΟΠΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΧΑΜΗΛΗΣ  ΤΑΣΗΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιμο καπακιών Χ     Χ  
2 Ελεγχος φωτισμού του πίνακα Χ   Χ    
3 Οπτικός έλεγχος ύπαρξης σχεδίων Χ    Χ   
4 Ελεγχος μεντεσέδων και κλειδαριών Χ     Χ  

5 
Έλεγχος αυτοματισμών τηλεχειρισμού του κοινόχρηστου 
φωτισμού Χ   Χ    

 Εργασίες Συντήρησης        
1 Καθαρισμός εξωτερικού περιβλήματος κυψελών Χ      Χ 

2 
Καθαρισμός και ρύθμιση διακοπτών, πυκνωτών και φωλιών 
ασφαλειών  Χ      Χ 

3 Σύσφίξη συνδέσεων Χ      Χ 
4 Μέτρηση αντίστασης γείωσης και απορροφημένων ρευμάτων Χ      Χ 
5 Δοκιμή τηλεχειρισμών και ροοστάτων Χ      Χ 
6 Αναθεώρηση σχεδίων και διαγράμματων Χ      Χ 
  Χ       
 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Δοκιμή λειτουργίας χωρίς  φορτίο Χ  Χ     
2 Έλεγχος διαρροών λαδιού, νερού Χ  Χ     
3 Έλεγχος λειτουργίας προθέρμανσης νερού Χ  Χ     
4 Έλεγχος στάθμης λαδιού, πετρελαίου, νερού Χ  Χ     
5 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων Χ  Χ     
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6 Έλεγχος θέσης του διακόπτη εκκίνησης (πάντα AUTO) Χ  Χ     
7 Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταριών Χ  Χ     
8 Έλεγχος σωλήνων και κολάρων νερού Χ  Χ     
9 Έλεγχος διαρροών αντλίας νερού Χ  Χ     
10 Δοκιμή λειτουργίας σε φορτίο Χ   Χ    
11 Έλεγχος τάσης εξόδου,  πίεσης λαδιού, θερμοκρασίας Χ   Χ    
12 Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμών και συγχρονισμού Χ   Χ    
13 Έλεγχος φόρτισης μπαταρίας και κατάστασης συνδέσεων Χ   Χ    
14 Έλεγχος λειτουργίας φορτιστή και δυναμό Χ   Χ    
15 Έλεγχος λειτουργίας των δεικτών ασφαλείας Χ   Χ    
16 Έλεγχος πτερυγίων ψυγείου (πιθανό βούλωμα) Χ   Χ    
17 Έλεγχος κατάστασης ιμάντα Χ   Χ    
18 Έλεγχος διαρροών εξατμίσεως Χ   Χ    
19 Έλεγχος αντιψυκτικού Χ     Χ  
20 Έλεγχος τανύσης ιμάντα Χ     Χ  
21 Έλεγχος καλωδίων ισχύος και συνδέσεων αυτών Χ     Χ  
22 Έλεγχος πάκτωσης της ντηζελογεννήτριας στην βάση της Χ     Χ  
23 Έλεγχος διάκενου βαλβίδων Χ     Χ  
24 Έλεγχος διαρροών του εύκαμπτου συνδέσμου της εξάτμισης Χ     Χ  
25 Έλεγχος του ανεμιστήρα Χ      Χ 
26 Έλεγχος του turbocharger Χ      Χ 
27 Έλεγχος στήριξης της εξάτμισης Χ      Χ 
28 Έλεγχος και ρύθμιση του magnetic pick up Χ      Χ 
29 Έλεγχος του διακόπτη ισχύος της γεννήτριας Χ      Χ 
 Εργασίες Συντήρησης  (υποδείξεις κατασκευαστή)        
1 Άδειασμα του νερού από το φίλτρο πετρελαίου Χ   Χ    
2 Καθαρισμός γεννήτριας και πίνακα μεταγωγής Χ     Χ  
3 Αλλαγή φίλτρου αέρα Χ     Χ  

4 
Αλλαγή λαδιών, φίλτρων λαδιού, φίλτρων πετρελαίου, φίλτρων 
νερού Χ      Χ 

5 Καθαρισμός των στομίων προσαγωγής αέρα Χ      Χ 
6 Καθαρισμός του ζεύγους, έλεγχος μόνωσης καλωδίων Χ      Χ 
7 Βαφή μεταλλικών επιφανειών (αν απαιτείται) Χ      Χ 
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 ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΔΙΑΛΗΠΤΗΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ( UPS  )        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Οπτικός έλεγχος  Χ  Χ     
2 Μετρήσεις παραμέτρων Χ    Χ   
3 Οπτικός έλεγχος ύπαρξης σχεδίων Χ    Χ   
4 Έλεγχος καλής λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών Χ    Χ   
 Εργασίες Συντήρησης        
1 Καθαρισμός χώρου και εξωτερικού περιβλήματος  Χ      Χ 

2 
Καθαρισμός και ρύθμιση διακοπτών, πυκνωτών και φωλιών 
ασφαλειών  Χ      Χ 

3 Μέτρηση αντίστασης γείωσης και απορροφημένων ρευμάτων Χ      Χ 
4 Αναθεώρηση σχεδίων και διαγράμματων Χ      Χ 
5 Προβλεπόμενες δοκιμές Χ      Χ 
6 Μέτρηση μπαταρίων  Χ      Χ 
7 Αλλαγή μπαταρίων Χ       
         
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        

1 
Έλεγχος αντιστοιχίας φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας με 
σχέδια Χ      Χ 

2 Έλεγχος φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας Χ    Χ   
3 Δοκιμή λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας Χ    Χ   
4 Έλεγχος διακοπτών ρευματοδοτών Χ  Χ     
5 Έλεγχος φωτισμού κοινόχρηστων χώρων Χ   Χ    
6 Έλεγχος φωτισμού τουαλετών Χ Χ      
7 Έλεγχος φωτισμού γραφείων Χ    Χ   
8 Έλεγχος εξωτερικού φωτισμού Χ    Χ   
9 Έλεγχος ακροκιβωτίων ιστών εξωτερικού φωτισμού Χ    Χ   
10 Έλεγχος σχαρών, σωλήνων, καλωδίων Χ      Χ 
 Εργασίες Συντήρησης        

1 
Καθαρισμός και Σύσφιξη συνδέσεων φωτιστικών σωμάτων 
ασφαλείας Χ       

2 Αντικατάσταση μέρων φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας Χ       
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3 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας Χ       
4 Αντικατάσταση διακοπτών ρευματοδοτών Χ       
5 Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού κοινόχρηστων χώρων Χ       
6 Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού τουαλετών Χ       
7 Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού γραφείων Χ       
8 Αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Χ       
9 Καθαρισμός φρεατίων εξωτερικών εγκαταστάσεων Χ       
10 Καθαρισμός ακροκιβωτίων ιστών εξωτερικού φωτισμού Χ       
11 Καθαρισμός σχαρών, σωλήνων, καλωδίων Χ       
 Προγραμματισμός ενεργείων  Χ       
 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       

 

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αναλόγως 

αναγκών Ημερίσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Τριμηνιαία Εξαμηνιαία Ετήσια 

         
 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Καταγραφή πιέσεων και θερμοκρασιών Χ  Χ     
2 Έλεγχος στάθμης λαδιού Χ  Χ     
3 Έλεγχος λαδιού φίλτρου αέρα Χ  Χ     
4 Δοκιμαστική λειτουργία πετρελαιοκινητήρα Χ   Χ    
5 Έλεγχος θορύβου αντλιών Χ   Χ    
6 Έλεγχος και ρύθμιση πιεζοστατών Χ   Χ    
7 Έλεγχος διαρροής λαδιού Χ   Χ    
8 Έλεγχος διαρροής νερού αντλιών Χ   Χ    
9 Έλεγχος στάθμης δεξαμενής καυσίμου Χ   Χ    
10 Έλεγχος μπαταριών (στάθμης υγρών) Χ  Χ     
11 Έλεγχος ιμάντα ανεμιστήρα Χ    Χ   
12 Έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής Χ      Χ 
 Εργασίες Συντήρησης        
1 Καθαρισμός φίλτρου αέρα Χ     Χ  
2 Καθαρισμός πλέγματος προστασίας κινητήρα Χ     Χ  
3 Καθαρισμός - σφίξιμο ακροδεκτών ηλεκτρικής αντλίας Χ     Χ  
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4 Αλλαγή φίλτρων γενικά  Χ      Χ 
5 Αλλαγή λαδιών μηχανής Χ      Χ 
6 Καθαρισμός ακροφυσιών μπεκ Χ      Χ 
7 Καθαρισμός χώρου, μηχανημάτων και εξάτμισης Χ      Χ 
         
 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος τάσης συσσωρευτή υπό φορτίο Χ   Χ    
2 Έλεγχος καλής λειτουργίας πίνακα Χ    Χ   
3 Έλεγχος πίεσης πυροσβεστήρων Χ    Χ   
4 Έλεγχος καλής κατάστασης σωληνώσεων -καλωδιώσεων Χ      Χ 
5 Έλεγχος κατάστασης φορητών πυροσβεστήρων Χ      Χ 
 Εργασίες Συντήρησης        
1 Αφαίρεση, καθάρισμα, ανιχνευτών Χ      Χ 

2 
Συγκέντρωση και αποστολή φορητών πυροσβεστήρων για 
αναγόμωση Χ      Χ 

 
Παραλαβή φορητών πυροσβεστήρων  από αναγόμωση και 
τοποθέτηση Χ      Χ 

         
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ         
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Επιθεώρηση δικτύων σωληνώσεων για ζημίες Χ Χ      
2 Έλεγχος προστατευτικών καλυμμάτων των sprinklers Χ Χ      

3 
Έλεγχος των εύτηκτων συνδέσμων και καθαρισμός αν 
απαιτείται Χ Χ      

4 Έλεγχος της φιάλης, πίεσης της φιάλης και της βαλβίδας Χ Χ      
5 Έλεγχος τανύσματος της ντίζας στην κεφαλή της βαλβίδας Χ Χ      
6 Έλεγχος θέσης της χειροκίνητης λειτουργίας της βαλβίδας Χ Χ      
7 Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος κατάσβεσης Χ     Χ  
 Εργασίες Συντήρησης        
         
         
 ΑΛΛΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ         
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 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Επιθεώρηση δικτύων σωληνώσεων για ζημιές Χ   Χ    
2 Έλεγχος της φιάλης, πίεσης της φιάλης και της βαλβίδας Χ   Χ    
3 Έλεγχος τανύσματος της ντίζας στην κεφαλή της βαλβίδας Χ   Χ    
4 Έλεγχος θέσης της χειροκίνητης λειτουργίας της βαλβίδας Χ   Χ    
5 Έλεγχος τάσης συσσωρευτή Χ  Χ     
6 Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος κατάσβεσης Χ     Χ  
7 Έλεγχος καλής κατάστασης καλωδιώσεων Χ      Χ 
 Εργασίες Συντήρησης        
 Αφαίρεση, καθάρισμα, ανιχνευτών Χ      Χ 
 Προγραμματισμός ενεργείων  Χ   Χ    
 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       

 

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναλόγως 

αναγκών Ημερίσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Τριμηνιαία Εξαμηνιαία Ετήσια 

         

 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Χ       

         
 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ        
1 Έλεγχος λειτουργίας τριόδων / διόδων βανών Χ   Χ    
2 Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρων Χ   Χ    
         
 ΛΕΒΗΤEΣ - ΚΑΥΣΤΗΡEΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος σπιράλ σύνδεσης, διαρροών Χ  Χ     
2 Καταγραφή θερμοκρασιών και πιέσεων Χ  Χ     
3 Ελεγχος δικτυων υγρών Χ  Χ     
4 Έλεγχος αγωγών καπνού και καμινάδων Χ  Χ     
5 Έλεγχος - ρύθμιση αυτοματισμών Χ   Χ    
6 Ελεγχος τηλεχειρισμών Χ   Χ    
7 Έλεγχος, καθαρισμός πτερυγίων ανεμιστήρα Χ   Χ    
8 Έλεγχος καύσης Χ    Χ   
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9 Έλεγχος πυρίμαχης επένδυσης λέβητα Χ      Χ 
10 Δοκιμή λειτουργίαςτων συστημάτων ασφαλείας Χ   Χ    
 Εργασίες Συντήρησης        
1 Αλλαγή σειράς προτεραιότητας λειτουργίας Χ   Χ    
2 Καθαρισμός φίλτρων πετρελαίου, αντλίας, μπεκ Χ   Χ    
3 Καθαρισμός θυρίδας επιθεώρησης φλόγας (και όταν απαιτείται) Χ   Χ    
4 Καθαρισμός φωτοκύτταρου Χ   Χ    
5 Καθαρισμός και ρύθμιση καυστήρα Χ    Χ   
6 Εκκαπνισμός λέβητα -καπνοδόχου Χ      Χ 
7 Καθαρισμός φλογοθαλάμου και αυλών λέβητα Χ      Χ 
8 Αποκατάσταση πυρίμαχης επένδυσης λέβητα Χ      Χ 
9 Σφίξιμο η αντικατάσταση τσιμούχων Χ      Χ 
10 Αντικατάσταση μπεκ (αν απαιτείται) Χ       
11 Χημικός Καθαρισμός Υδραυλικών Κυκλωμάτων Χ       
         
 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ        
1 Έλεγχος διαρροών δικτύου Χ   Χ    
2 Έλεγχος λειτουργίας εξαρτημάτων Χ  Χ     
3 Έλεγχος στάθμης πετρελαίου Χ Χ      
         
 KENTΡIKO ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ          
 Έλεγχος Λειτουργίας Χ       

1 
Καταγραφή θερμοκρασιών Εισόδου και Εξόδου νερού και 
ατμόσφαιρας Χ  Χ     

2 
Καταγραφή πιέσεων και θερμοκρασιών ψυκτέλαιου 
συμπιεστών Χ  Χ     

3 Καταγραφή πιέσεων ψυκτικού υγρού συμπιεστών Χ  Χ     
4 Καταγραφή  διακοπών λειτουργίας και αιτίας Χ  Χ     
5 Αλλαγή προτεραιότητας λειτουργίας Χ   Χ    

6 
Έλεγχος διαρροών και κλήση του ειδικού συνεργείου αν 
χρειαστεί Χ  Χ     

 Εργασίες Συντήρησης        
1 Γενικός καθαρισμός των μονάδων , συμπυκνωτές, φίλτρα… Χ      Χ 
2 Αρχική δοκιμή λειτουργίας την άνοιξη Χ      Χ 
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3 Ανάλυση ψυκτέλαιου Χ      Χ 
         
 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος εύκαμπτης σύνδεσης Χ   Χ    
2 Έλεγχος - καθαρισμός προφίλτρου Χ   Χ    
3 Έλεγχος τροχαλιών – άξονα Χ    Χ   
4 Έλεγχος ρυθμιζόμενων τροχαλιών Χ    Χ   
5 Έλεγχος ευθυγράμμισης τροχαλιών Χ    Χ   
6 Έλεγχος τανύσματος ιμάντων Χ    Χ   
7 Έλεγχος διαρροών στοιχείων Χ   Χ    
8 Αμπερομέτρηση κινητήρα Χ    Χ   
9 Έλεγχος ελαστικών εδράσεων Χ    Χ   
 Εργασίες Συντήρησης        
1 Αντικατάσταση εύκαμπτης σύνδεσης Χ   Χ    
2 Καθαρισμός προφίλτρου Χ   Χ    
3 Σύσφιξη τροχαλιών – άξονα Χ    Χ   
4 Ρύθμιση τροχαλιών Χ    Χ   
5 Ευθυγράμμισης τροχαλιών Χ    Χ   
6 Τάνύσμα ιμάντων Χ    Χ   
7 Αποκατάσταση διαρροών στοιχείων Χ   Χ    
8 Αμπερομέτρηση κινητήρα Χ    Χ   
9 Αποκατάσταση ελαστικών εδράσεων Χ    Χ   
10 Αντικατάσταση προφίλτρων αν απαιτείται  Χ       
11 Καθαρισμός στοιχείων Χ     Χ  
12 Καθαρισμός λεκάνης αποστράγγισης Χ    Χ   
13 Αντικατάσταση σακόφιλτρων αν απαιτείται  Χ       
14 Λίπανση ρουλεμάν Χ      Χ 
         
 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος τροχαλιών - άξονα ιμάντα Χ    Χ   
2 Έλεγχος τανύσματος ιμάντα Χ    Χ   
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3 Αμπερομέτρηση κινητήρα Χ    Χ   
 Εργασίες Συντήρησης        
4 Λίπανση ρουλεμάν Χ      Χ 
         
 ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ         
 Έλεγχος μονώσεων Χ      Χ 
         
 ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (FCU)        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος ομαλής λειτουργίας ανεμιστήρα και ηλεκτροβαλβίδων Χ    Χ   
2 Έλεγχος διαρροών στοιχείων - συνδέσεων Χ    Χ   
 Εργασίες Συντήρησης        
3 Καθαρισμός φίλτρων Χ    Χ   
4 Καθαρισμός συμπυκνωτών Χ      Χ 
5 Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδων Χ       
         
 ΚΥΡΙΟ  ΨΥΚΤΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ         
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος ομαλής λειτουργίας και αναφορά συμβάντων Χ  Χ     
 Εργασίες Συντήρησης        
2 Πλύσιμο φίλτρου εσωτερικής μονάδας Χ    Χ   
3 Πλύσιμο συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας Χ     Χ  
4 Από ειδικό συνεργείο του κατασκευαστή Χ     Χ  
         
 ΔΕΥΤΕΡΟ  ΨΥΚΤΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος ομαλής λειτουργίας και αναφορά συμβάντων Χ  X     
 Εργασίες Συντήρησης        
2 Πλύσιμο φίλτρου εσωτερικής μονάδας Χ    Χ   
3 Πλύσιμο συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας Χ     Χ  
         
 ΆΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ψ/Θ  (ΟΤΕ-UPS)        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
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1 Έλεγχος ομαλής λειτουργίας και αναφορά συμβάντων Χ   X    
 Εργασίες Συντήρησης        
2 Πλύσιμο φίλτρου εσωτερικής μονάδας Χ    Χ   
3 Πλύσιμο συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας Χ     Χ  
         
 ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος ομαλής λειτουργίας ανεμιστήρα Χ   X    
2 Έλεγχος διαρροών στοιχείων - συνδέσεων Χ   X    
 Εργασίες Συντήρησης        
3 Καθαρισμός φίλτρων Χ    X   
         
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ  (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ)        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος διαρροών, Χ  Χ     
2 Έλεγχος θορύβου Χ   Χ    
3 Έλεγχος - σφίξιμο ακροδεκτών Χ      Χ 
 Εργασίες Συντήρησης        

1 
Αφαίρεση, αποστολή προς αποκατάσταση και 
επανατοποθέτηση Χ       

2 Προγραμματισμός ενεργείων  Χ   Χ    
3 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αναλόγως 

αναγκών Ημερίσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Τριμηνιαία Εξαμηνιαία Ετήσια 
         
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείων και καταψυκτών Χ  Χ     
2 Ηλεκτρικές συσκευές Χ       
3 Υδραυλικές συνδέσεις Χ   Χ    
 Εργασίες Συντήρησης    Χ    
1 Καθαρισμός συμπυκνωτών ψυκτικών μονάδων Χ      Χ 
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2 Αλλαγή βρύσης ή σπιράλ λάντζας Χ       
3 Αλλαγή ή στεγανοποίηση των σιφόν αποχέτευσης Χ       

4 

Συντήρηση και έλεγχος από εξειδικευμένα συνεργεία των 
κατασκευαστών ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων σε 
συνεργασία με το προσωπικό του εστιατορίου. Χ     Χ  

         
 ΚΙΝΗΣΗ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
 Ελεγχος καλής λειτουργίας καμπίνας Χ  Χ     
 Έλεγχος καλής λειτουργίας φώτων, συναγερμού και τηλεφώνου Χ  Χ     

 
Έλεγχος εργασιών του ειδικού συνεργείου και συμπλήρωσης 
βιβλίου Χ   Χ    

 Εργασίες Συντήρησης Χ       
 Από ειδικό συνεργείο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία    Χ    
         
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        

 
Έλεγχος καλής λειτουργίας πόρτας εισόδου στο χώρο του 
ΕΚΑΕΚ Χ   Χ    

 Έλεγχος κατάστασης γραναζιών και κρεμαριέρας  Χ   Χ    

 
Έλεγχος καλής λειτουργίας μπάρων εισόδου και εξόδου των 
αυτοκινήτων Χ   Χ    

 
Έλεγχος καλής λειτουργίας πόρτας εισόδου στο υπόγειο 
γκαράζ Χ   Χ    

 Εργασίες Συντήρησης        
 Καθαρισμός και λίπανση γραναζιών και αξόνων των τροχών Χ       
         
         
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΠΕΡΣΙΔΕΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας Χ       
 Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκίνητων περσίδων Χ    Χ    
 Καταγραφή εξαρτημάτων προς αντικατάσταση Χ    Χ   
 Εργασίες Συντήρησης Χ       
 Καθαρισμός ηλεκτροκίνητων περσίδων Χ     Χ  
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 Αντικατάσταση εξαρτημάτων -Αποκατάσταση Χ       
         
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ         
 Έλεγχος Λειτουργίας Χ       
 Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκίνητων τεντών Χ    Χ   
 Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις βελτιώσεων Χ    Χ   
 Εργασίες Συντήρησης        
 Καθαρισμός  Χ     Χ  
         

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ        

 Έλεγχος Λειτουργίας        
 Έλεγχος καλής λειτουργίας  Χ    Χ   
 Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις βελτιώσεων Χ    Χ   
 Εργασίες Συντήρησης Χ       
 Καθαρισμός  Χ     Χ  
         
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ        
 Έλεγχος και ρύθμιση προσανατολισμού κεντρικών κεραιών Χ     Χ  
 Έλεγχος κεραιοδοτών Χ     Χ  
 Έλεγχος και ρύθμιση ενισχυτών - διακλαδωτήρων Χ     Χ  
 Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου Χ      Χ 
         
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ        
 Επιθεώρηση εξοπλισμού και καθαρισμός Χ     Χ  
 Έλεγχος ακροδεκτών - βυσμάτων Χ     Χ  
         

 
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ          

 Έλεγχος πριζών  και αντικατάσταση Χ       
 Ανάπτυξη δομημένης καλωδίωσης τοπικής κλίμακας Χ       
 Προγραμματισμός ενεργείων  Χ   Χ    
 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       
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 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αναλόγως 
αναγκών Ημερίσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Τριμηνιαία Εξαμηνιαία Ετήσια 

         
 ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΑΤΟΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
 Ελεγχος κατανάλωσης Χ   Χ    
 Εντοπισμός ενδείξεων διαρροών Χ    Χ   
         
 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος διαρροών Χ  Χ     
2 Έλεγχος  και  ρύθμιση φλοτέροδιακοπτών Χ  Χ     
 Εργασίες Συντήρησης        
3 Μικροβιολογική ανάλυση του νερου Χ    Χ    
3 Καθαρισμός δεξαμενής (πάντα μετά από επέμβαση στο εξωτ. Δίκτυο) Χ      Χ 
         
 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος διαρροών αντλιών Χ  Χ     
2 Έλεγχος θορύβου αντλιών Χ  Χ     
3 Έλεγχος - ρύθμιση πιεζοστατών Χ  Χ     
4 Έλεγχος ενδείξεων οργάνων – ρύθμιση Χ   Χ    
5 Έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής Χ      Χ 
 Εργασίες Συντήρησης        
6 Καθαρισμός - σφίξιμο ακροδεκτών αντλιών Χ      Χ 
7 Καθαρισμός πιεστικού συγκροτήματος Χ      Χ 
         
 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος διαρροών αναμικτήρων ειδών υγιεινής Χ  Χ     
2 Έλεγχος διαρροών δικτύου Χ   Χ    
3 Έλεγχος μόνωσης δικτύου Χ      Χ 
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 ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ         
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος - ρύθμιση ενδεικτικών οργάνων Χ   Χ    
2 Έλεγχος διαρροών Χ   Χ    
3 Έλεγχος κατάστασης ανοδίου και αλλαγή αν απαιτείται Χ    Χ   
 Εργασίες Συντήρησης        
4 Καθαρισμός αντίστασης θερμοσιφώνων Χ      Χ 
         
 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
 Μετρηση σκληρότητας Χ Χ Χ     
 Εργασίες Συντήρησης        
1 Συμπλήρωση δοχείου άλατος Χ  Χ     
2 Καθαρισμός δοχείου άλατος και φλοτέρ Χ    Χ   
3 Καθαρισμός οθόνης ακροφυσίου και ακροφυσίου Χ      Χ 
 Αλλαγή ρητινών της κύριας μονάδας Χ       
         
 ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος διαρροών sprinklers Χ  Χ     
2 Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών Χ   Χ    
3 Έλεγχος διαρροών δικτύου Χ   Χ    

4 
Έλεγχος κατάστασης πυροσβεστήρων και κανναβένιων 
σωλήνων Χ   Χ    

 Εργασίες Συντήρησης        
5 Καθαρισμός πυροσβεστικών φωλεών Χ   Χ    
         
 ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ)        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
 Έλεγχος διαρροών Χ   Χ    
2 Έλεγχος - ρύθμιση αυτόματου πληρώσεως Χ   Χ    
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3 Έλεγχος ρύθμιση πίεσης δοχείου διαστολής Χ    Χ   
         
 ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος διαρροών βανών σημείου ελέγχου Χ   Χ    
2 Έλεγχος κατάστασης ανοδίου και αλλαγή αν απαιτείται Χ    Χ   
3 Έλεγχος διαρροών δικτύου Χ      Χ 
4 Έλεγχος μονώσεων και προστασίας αυτών Χ      Χ 
 Εργασίες Συντήρησης        
 Καθαρισμός φίλτρων νερού Χ     Χ  
 Χημκός καθαρισμός των σωληνώσεων Χ       
         
 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Τοποθέτηση χημικών ταμπλέτων Χ  Χ     
2 Έλεγχος φίλτρου άμμου  Χ   Χ    
 Εργασίες Συντήρησης        
3 Καθαρισμός των καλαθιών- φίλτρων των αντλιών Χ   Χ    
4 Καθαρισμός φίλτρου άμμου  Χ       
5 Καθαρισμός δεξαμενών Χ   Χ    
6 Καθαρισμός αντλιών - πτερωτής Χ    Χ   
 Καθαρισμός - συσφίξεις πίνακα αυτοματισμού Χ      Χ 
         
 ΑΡΔΕΥΤΙΚΌ  ΔΙΚΤΥΟ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
1 Έλεγχος διαρροών δικτύου Χ    Χ   
2 Έλεγχος διαρροών βανών σημείου ελέγχου Χ    Χ   
         
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ        
 Έλεγχος Λειτουργίας        
 Έλεγχος ομαλής απορροής υποδοχέων Χ  Χ     
 Έλεγχος διαρροών βαλβίδων πλύσης Χ  Χ     
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 Έλεγχος στηριγμάτων εξωτερικών δικτύων Χ   Χ    
 Εργασίες Συντήρησης         
 Καθαρισμός λιποσυλλέκτη Χ   Χ    
 Καθαρισμός  φρεατίων ακαθάρτων κτιρίου Χ     Χ  
 Προγραμματισμός ενεργείων  Χ   Χ    
 Ενέργειες αποκατάστασης Χ       
         

 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ Χ      Χ 

 
*Οι ενέργειες αποκατάστασης (εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται αλλιώς) θα αντιμετωπίζονται σε πρώτο επίπεδο από 
τον/τους τεχνίτες οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι να παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης σε τακτική βάση στο κέντρο. Σε περίπτωση 
που ο/οι τεχνίτες αυτοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν βάση της ειδικότητας και/ή της εμπειρίας τους, θα καλούνται εξωτερικά 
συνεργεία των οποίων η αμοιβή θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην κατ’ αποκοπή οικονομική 
προσφορά. 
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Γ1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού αυτού είναι η λειτουργία, ο χειρισμός, η συντήρηση, ο 
καθαρισμός, η ρύθμιση και επίβλεψη των εγκαταστάσεων του κτιρίου του Κέντρου που 
περιγράφονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης της παρούσας. Το έργο λειτουργικά 
χωρίζεται σε τρία τμήματα: 
Α) Το ένα τμήμα αφορά την προληπτική συντήρηση, λειτουργία, έλεγχο, ρύθμιση των 
εγκαταστάσεων Η/Μ και κτιριακών καθώς και αποκαταστάσεις βλαβών αυτών  
Β) Το άλλο τμήμα αφορά την εκτέλεση μικρών εργασιών διαμορφώσεων, βελτιώσεων και 
τροποποιήσεων ύστερα από απαίτηση του Κέντρου. 
Γ)  Την τακτική ανά μήνα, κατάθεση τεχνικής έκθεσης πεπραγμένων και προτάσεων και 
εκτάκτως όποτε απαιτηθεί.  

 
1. Ο ανάδοχος με την εγκατάστασή του και πριν την έναρξη κάθε περιόδου συντήρησης 

πρέπει να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και όλα τα δίκτυα του κτιρίου για τυχόν 
προβλήματα ή/και διαρροές, να διαπιστώσει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων 
και την κατάσταση των οικοδομικών  και να αναφέρει εγγράφως στο Κέντρο τα 
προβλήματα των εγκαταστάσεων για την έγκαιρη αποκατάστασή τους. 

2. Τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας θα αποκαθίστανται άμεσα από τον ανάδοχο μετά από εντολή του 
Κέντρου. Τέτοια προβλήματα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι διαρροές στα 
δίκτυα, επισκευές ηλεκτροκινητήρων αντλιών, επισκευές αντλιών αντικατάσταση 
κοπλερ, ιμάντων και φίλτρων κλιματιστικών, επισκευές καυστήρων, επισκευές 
διαρροών λεβήτων κ.λ.π.  

3. Ο ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι που τυχόν θα χρησιμοποιήσει θα πρέπει να  διαθέτουν ή 
να απασχολούν υπεργολαβικά όλο το απαιτούμενο προσωπικό για όλες τις 
περιγραφόμενες λειτουργίες συντήρησης και τουλάχιστον το προσωπικό που 
αναφέρεται στο σχετικό παράρτημα ειδικοτήτων προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να 
έχει την απαιτούμενη από τον νόμο επαγγελματική άδεια και να είναι ασφαλισμένο 
στους αντίστοιχούς ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π). Όπου στην διακήρυξη 
αυτό αναφέρεται ρητά θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση (με επιστολή) του 
κατασκευαστή του εξοπλισμού ότι το συγκεκριμένο άτομο ή εταιρεία είναι 
εξουσιοδοτημένο και ικανό να συντηρεί τις εν λόγω εγκαταστάσεις. 

4. Ο ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία και συντήρηση 
των παραπάνω εγκαταστάσεων καθ’ όλο το συμβατικό διάστημα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διαθέτει για την επίβλεψη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και 
των εργασιών συντήρησης διπλωματούχο Μηχανολόγο ή/και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
που ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα και έχει τα απαραίτητα προσόντα, με την σχετική 
άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την σχετική άδεια από την Διεύθυνση 
Βιομηχανίας.  

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης να 
συντηρεί τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης  να 
καθαρίζει όλα τα τμήματα τους (λέβητες, καπνοδόχους, αεραυλούς, καυστήρες 
τρίοδες βάνες κλπ. και να εκτελεί τις απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία εργασίες 
και μικροεπισκευές (αποκαταστάσεις τοπικών διαρροών σε βάνες, συλλέκτες, 
σωληνώσεις, αντλίες, λέβητες, καυστήρες κλπ) μετά από εντολή του Cedefop με δικό 
του προσωπικό και υλικά και αναλώσιμα που θα προμηθεύει ο ίδιος με συνοπτικές 
διαδικασίες (με προφορική εντολή του Κέντρου και απολογιστική αποζημίωση όταν 
το κόστος τους βάσει τιμολόγιου προμηθευτή είναι κάτω από 200 € π.χ. μπεκ 
καυστήρων, φλάντζες, τσιμούχες, δακτύλιοι στεγανότητας αντλιών ή κυκλοφορητών, 
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ηλεκτρόδια, οξυγόνα κ.λ.π.), σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ακόμα και αν 
αυτές οι επισκευές δεν αναφέρονται ρητά στην σύμβαση. Η αποζημίωση του 
αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά. 

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία στο προσωπικό για 
την επισκευή ρύθμιση και συντήρηση των εγκαταστάσεων και τον καθαρισμό τους 
καθώς και να ελέγχει τον εξοπλισμό κατά την διάρκεια των αργιών και κάποια 
Σαββατοκύριακα για πρόληψη ανωμαλιών ή βλάβης στα δίκτυα και να τις αποκαθιστά 
το ταχύτερο δυνατόν ώστε η ομαλή λειτουργία να είναι συνεχής. 

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί σε κάθε εγκατάσταση ημερολόγιο 
συντήρησης και όπου είναι ενδεδειγμένο πίνακες θερμοκρασίας και πιέσεως σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Κέντρου καθώς επίσης και καταστάσεις καλής λειτουργίας. Το 
Κέντρο μπορεί οποιαδήποτε ώρα να κάνει επιθεώρηση στους χώρους των 
εγκαταστάσεων για να διαπιστώσει την καλή λειτουργία και συντήρησή τους. 

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει 
κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται στις εργασίες συντήρησης. Το 
προσωπικό που αναλαμβάνει κάθε επί μέρους εργασία είτε συντήρησης είτε 
αποκατάστασης θα πρέπει να έχει όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο και τα 
περιγραφόμενα στο Παράρτημα Δ΄ (προφίλ προσωπικού) προσόντα. 

9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά μέσα σε δύο εβδομάδες όσους από το 
προσωπικό του κρίνονται ακατάλληλοι γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα ή 
γιατί το Κέντρο δεν έμεινε ευχαριστημένο με τις υπηρεσίες τους. 

10. Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνονται με πιστοποιήσεις που θα συντάσσονται στο 
τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και επιβαρύνονται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και 
εισφορές υπέρ τρίτων που ισχύουν στην εργολαβία. 

11. Για την πληρωμή κάθε λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στο 
Κέντρο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οπωσδήποτε: 

i. βεβαίωση του ΙΚΑ όπου να φαίνεται ότι δεν οφείλει εισφορές κατά το χρονικό 
διάστημα που καλύπτει η πιστοποίηση.  

ii. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 
iii. Απόδειξη πληρωμής κρατήσεων 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 
iv. Την μηνιαία τεχνική έκθεση 
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Γ2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
2.1 Αντικείμενο  
 
Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται στην εκτέλεση των συντηρήσεων, 
επισκευών ή ανακατασκευών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Cedefop. 
 

2.2 Παραλαβή των εγκαταστάσεων από τον Ανάδοχο 
Σημειώνεται ότι μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων από την υπογραφή της Σύμβασης ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει λεπτομερώς όλο το Κτίριο, τις εγκαταστάσεις και 
τον Εξοπλισμό του και να παρουσιάσει στο Cedefop αναλυτική αναφορά της κατάστασης του 
Κτιρίου. Στην αναφορά αυτή θα παρουσιάζονται όποια προβλήματα, κακοτεχνίες, ελλείψεις, 
κλπ που θα διαπιστώσει ο Ανάδοχος κατά τη διερεύνηση αυτή.  
 
Μετά από την εξέταση, αποδοχή και έγκριση από πλευράς του Cedefop της αναφοράς του 
Αναδόχου, θα καταρτιστεί Πρωτόκολλο Παραλαβής του Κτιρίου, των εγκαταστάσεων και 
του εξοπλισμού, που θα υπογραφεί από τον Κύριο Των Παρεχόμενων Υπηρεσιών και τον 
Ανάδοχο και θα επισυναφθεί στη Σύμβαση. 
 

2.3 Παράδοση των εγκαταστάσεων με τη λήξη της σύμβασης 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στο Cedefop με τη λήξη της Σύμβασης το 
κτίριο  και το λοιπό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σε άρτια και πλήρως λειτουργική 
κατάσταση και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
i. Το γραφείο συντήρησης με όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, έντυπα που θα έχει 

θέσει στη διάθεση του το Cedefop ή θα έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. 
ii. Την αποθήκη υπολειπόμενων ανταλλακτικών, αναλωσίμων και εργαλείων  
iii. Τους Πίνακες και Προγράμματα Συντήρησης. 
iv. Φάκελο με πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 
v. Αρχεία και μητρώα λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού. 
vi. Το όποιο ειδικό λογισμικό οργάνωσης και παρακολούθησης της συντήρησης 
vii. Αναφορά με τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης που πρέπει να προγραμματιστούν 

στο άμεσο μέλλον. 
viii. Αναφορά που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα της Ετήσιας Αναφοράς.   
 
2.4 Τρόπος συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων 
 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με: 
Τους όρους των κανονισμών του Ελληνικού κράτους για κάθε κατηγορία. 
 
Τους όρους των επίσημων κανονισμών της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων συσκευών 
για όσα από αυτά προέλευσης εξωτερικού δεν υπάρχουν επίσημοι κανονισμοί του Ελληνικού 
Κράτους και τις ΤΟΤΕΕ. 
 
Τους Γερμανικούς ή Αμερικανικούς Κανονισμούς, VDE, DIN, ASA, για όσες περιπτώσεις 
δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κανονισμούς. 
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Τους όρους αυτής της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Διακήρυξης, της Τεχνικής 
Περιγραφής, των εγκεκριμένων σχεδίων και των συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας. 
 
Τους κανόνες της τέχνης και εμπειρίας καθώς και τις σχετικές εντολές οδηγίας και υποδείξεις 
του Cedefop. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με άλλους εργολάβους που εκτελούν 
εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου εξοπλισμού του κέντρου (π.χ. υπολογιστές, τηλεφωνικά 
κέντρα, οπτικοακουστικά μέσα, συστήματα ασφαλείας και πυρανίχνευσης, συνεργείο 
καθαρισμού, κηπουρό),  προκειμένου να επιτυγχάνεται αποτελεσματική συντήρηση. 
 
2.5 Επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας βασικού εξοπλισμού 
 
Εκτός από ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες θα ειδοποιείται ο ανάδοχος από το Κέντρο οι 
επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας δίνονται παρακάτω 
 

1) Εσωτερικές επιθυμητές περιβαλλοντικές συνθήκες  
a. Χειμώνα:  

i. εσ. θερμοκρασία 20° ελάχιστη με ανοχή +/- 1 °C 
ii. Σχετική υγρασία: 40% ελάχιστη με ανοχή +/- 5 % 

b. Καλοκαίρι:  
i. εσ. θερμοκρασία 20°έως 25° με ανοχή +/- 1 °C 

ii. Σχετική υγρασία: 70% μέγιστη με ανοχή +/- 10 % 
2) Οι παραπάνω εσωτερικές συνθήκες θα πρέπει να εξασφαλίζονται έως των παρακάτω 

ακραίων τιμών περιβάλλοντος 
a. Χειμώνα:  

i. θερμοκρασία ξηρού θερμ. -10°  
ii. Σχετική υγρασία: 90%  

iii. Ταχύτητα ανέμου 4m/sec 
b. Καλοκαίρι:  

i. θερμοκρασία ξηρού θερμ. 35°  
ii. Σχετική υγρασία: 50%  

iii. Ενθαλπία: 15,4 kcal / kg air sec  
 
Β. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει να διατηρεί τις παρακάτω συνθήκες και όρια υγιεινής:  

1) Κλιματιζόμενα γραφεία:  
a. ελάχιστη ανανέωση αέρα για κάθε άτομο 30 m³/h 
b. ταχύτητα ρευμάτων στο επίπεδο εργασίας ≤ 0,2 m/s 
c. μικρόβια < 1000 CFU/m³ 
d. υγρασία < 350 CFU/m³ 
e. περιεκτικότητα σκόνης ≤ 0,2 mg/m³ 

2) Πάρκινγκ 
a. Συγκέντρωση CO < 25 ppm 
b. Συγκέντρωση CO2 < 5000 ppm 

3) Νερά υγραντήρων και ψυκτικών  
a. Σκληρότητα 7°F +/-1°F 
b. Σταφυλόκοκκος < 500 ανά 100 ml 
c. Αερόβια μικρόβια μεσόφιλα < 10.000 ανά ml 
d. Κολοβακτηρίδια < 100 ανά ml 
e. Βακτηρίδιο της νόσου των λεγεωνάριων < 100 CFU ανά l 
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f. Ακτινομύκητας θερμοφιλος < 100 par ml 

4) Νερά χρήσης ζεστά και κρύα 
a. Σταφυλόκοκκος < 500 ανά 100 ml 
b. Αερόβια μικρόβια μεσόφιλα < 10.000 ανά ml 
c. Κολοβακτηρίδια < 100 ανά ml 
d. Βακτηρίδιο της νόσου των λεγεωνάριων < 100 CFU ανά l 
e. Ακτινομύκητας θερμοφιλος < 100 par ml 
 

Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι παραπάνω τιμές μπορούν να μεταβληθούν με ευθύνη 
του Κέντρου οποιαδήποτε στιγμή, μέσα στα όρια που επιτρέπει ο εγκατεστημένος 
εξοπλισμός.  Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεστεί την μή ορθή λειτουργία των 
αυτοματισμών για την μή τήρηση των ορίων. 
 
2.6 Ποιότητα υλικών 
 
Όλα τα υλικά που θα προμηθεύεται ο εργολάβος για την κατασκευή του έργου θα είναι 
κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τους 
κανονισμούς και τις προδιαγραφές που ισχύουν και τις ειδικές εντολές του Cedefop, ως προς 
την προέλευση, τις διαστάσεις, την εμφάνιση, την αντοχή, την απόδοση κ.λ.π. Ως γενικός 
κανόνας ισχύει ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι της ίδιας ή αυτής ποιότητας με τα 
ήδη εγκατεστημένα. 
 
Όπου αναφέρεται ο ενδεικτικός τύπος ενός υλικού τονίζεται κατηγορηματικά ότι η ακριβής 
έννοια του ενδεικτικού τύπου των υλικών δεν προϋποθέτει την προτίμηση του αναφερόμενου 
οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά παρεμφερή της αυτής όμως ή καλύτερης ποιότητας.  
 
2.7 Παραγγελία Μηχανημάτων, συσκευών κ.λ.π. 
 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση προτού παραγγείλει ή προσκομίσει οποιοδήποτε  μηχάνημα για 
αντικατάσταση υφισταμένου, να υποβάλει προς έγκριση εικονογραφημένα έντυπα, σχέδια, 
διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε 
ζητήσει η επίβλεψη για να σχηματίσει σαφή γνώμη για το μηχάνημα που θα παραγγείλει ή θα 
προσκομιστεί από τον ανάδοχο. 

   
Η παραπάνω έγκριση από το Cedefop,  δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωσή του 
όπως τα μηχανήματα που θα εγκαταστήσει να είναι αρίστης ποιότητος σύμφωνα με τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 
2.8 Ασφάλειες - κακοτεχνίες 
 
Για κάθε περίπτωση για την οποία δεν καθορίζεται με ακρίβεια στα στοιχεία της εργολαβίας, 
ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ζητεί έγκαιρα οδηγίες από το Cedefop και υποχρεούται 
να συμμορφώνεται έγκαιρα. 
 
Εάν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών ή μετά από αυτές μέχρι την 
προσωρινή παραλαβή, διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει εργασίες κακότεχνα είτε έχουν 
παραλειφθεί, ο εργολάβος υποχρεούται να τις ανακατασκευάσει σύμφωνα με τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις.  
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Μέχρι και την οριστική παραλαβή ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά τις 
κακοτεχνίες που διαπιστώνονται από το Cedefop. 
 
2.9 Άδειες έναρξης των εργασιών - Άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων  
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες Αρχές 
για να δοθούν, όπου προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, άδειες έναρξης των εργασιών 
και άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
 
Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να κάνει με δικά του έξοδα όλες τις πιο πάνω ενέργειες, 
χωρίς ξεχωριστή αμοιβή, το Cedefop δε, περιορίζεται στην υπογραφή των απαιτούμενων 
εγγράφων: 
 
2.10 Ποιότητα εργασιών  
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος vα εκτελεί τις διάφορες εργασίες έντεχνα σύμφωνα με τους 
όρους της μελέτης, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες από το Cedefop. 
 
Η επίβλεψη μπορεί να κάνει με δαπάνη του αναδόχου, δοκιμές, αναλύσεις και ελέγχους, για 
τα διάφορα υλικά, μηχανήματα, όργανα, εργασίες κ.λ.π. και σε περίπτωση ακαταλληλότητας 
το κόστος βαρύνει τον ανάδοχο, αλλιώς η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από το Cedefop. 
 
Όλες οι εργασίες πρέπει vα γίνουν κατά άριστο τρόπο. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να 
επικαλεσθεί άγνοια ή παράλειψη από μέρους του ούτε ελαττωματικό καθορισμό ή ασάφεια 
της προσφοράς του ή των στοιχείων της εργολαβίας, σκοπός της οποίας είναι να λειτουργούν 
οι εγκαταστάσεις κατά άριστο τρόπο. 
 
2.11 Προσωπικό του Αναδόχου 
 
Η διεύθυνση του έργου ανατίθεται σε διπλωματούχο Μηχανικό, που θα έχει τα απαιτούμενα 
προσόντα από τον νόμο για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων που θα είναι υπεύθυνος για 
την άριστη εκτέλεση των συντηρήσεων και για την λήψη των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας. 
 
Με φροντίδα του διευθυντή του έργου θα τηρείται ημερολόγιο καθημερινώς που θα έχει 
μορφή και περιεχόμενο σύμφωνα με τις οδηγίες του Cedefop. 
 
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι ειδικό και έμπειρο και να έχει τη 
νόμιμη άδεια για τη δουλειά που κάνει. 
 
2.12 Σήμανση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.  
 
Στις εργοταξιακές θέσεις και όπου εκτελούνται εργασίες, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
τοποθετεί, ανάλογα με τη φύση του έργου, τα απαραίτητα σήματα και γενικά, πινακίδες 
ασφαλείας, φροντίζοντας και για τη συντήρησή τους.  Σε θέσεις που είναι επικίνδυνες στην 
κυκλοφορία των οχημάτων εντός των χώρων του κέντρου, πρέπει να τοποθετούνται 
υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS). 
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2.13 Καθάρισμα εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων. 
 
Ο ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τμήμα του έργου για να χρησιμοποιηθεί και μετά την 
αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να αφαιρέσει 
και απομακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια όλες τις προσωρινές 
εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, καθώς επίσης τα απορρίμματα, εργαλεία, 
σκαλωσιές, μηχανήματα, περίσσεια υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις 
μηχανημάτων κλπ.  Επίσης πρέπει να αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο 
κλπ. που θα του υποδείξει  το Κέντρο ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη λειτουργία του έργου, να 
ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους βρίσκονταν ή ήταν εγκατεστημένο και να παραδώσει 
εντελώς καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά 
να φροντίσει για κάθε τι που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. ή είναι απαραίτητο για την 
παράδοση του έργου σε κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας κατά τους όρους της σύμβασης. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή που 
κατασκευάστηκε στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση 
εργασιών) και για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά την κρίση του Κέντρου δεν υπάρχουν οι 
λόγοι που την επέβαλλαν. Τέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, 
ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 
κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους έργα.  Αυτό ισχύει και για την απομάκρυνση των 
περιφραγμάτων των εργοταξίων. 
 
2.14 Όργανα και συσκευές μετρήσεων για τις δοκιμές 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να θέτει στη διάθεση του Cedefop όλα 
τα απαιτούμενα όργανα, συσκευές κ.λ.π. για την εκτέλεση των δοκιμών των εγκαταστάσεων, 
τις ρυθμίσεις, τους ελέγχους κ.λ.π. όπως και το αναγκαίο ειδικό προσωπικό γι' αυτές τις 
δουλειές. Οι διάφορες δοκιμές των εγκαταστάσεων περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια, 
οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός από την κατανάλωση του καυσίμου. 
 
2.15 Εκπαίδευση προσωπικού οδηγίες, χρήσεως και συντήρησης 
 
Κατά του δύο τελευταίους μήνες εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ο Ανάδοχος οφείλει να 
δεχθεί και να εκπαιδεύσει για τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων το 
προσωπικό που θα του υποδειχθεί, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή για την πιο πάνω εκπαίδευση. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως εγκαταστήσει σε κάθε μηχάνημα, συσκευή κ.λ.π. 
ενδεικτική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης με κάλυμμα από ζελατίνα σε 
κατάλληλο πλαίσιο που θα γράφει τους απαιτούμενους χειρισμούς για τη λειτουργία καθώς 
και τις εργασίες συντήρησης, τη συχνότητα αυτών και τα υλικά συντήρησης που 
συνιστώνται. 
 
Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε αυτούς 
ενδεικτικές πινακίδες μέσα σε κατάλληλο πλαίσιο που θα στηρίζεται στην επιφάνεια του 
πίνακα με κοχλίες σε κάλυμμα από ζελατίνα και θα έχει γραμμένα καθαρά με σινική μελάνη 
ή γραφομηχανή: 
• Το χαρακτηριστικό του πίνακα όπως προβλέπεται στα σχέδια. 
• Τον προορισμό του πίνακα π.χ. Πίνακας φωτισμού Α' ορόφου. 
• Τον προορισμό κάθε γραμμής πάνω από τις αντίστοιχες ασφάλειες ή διακόπτες ή 

μικροαυτόματους. 
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• Τυχόν αναγκαίες οδηγίες για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης, δηλ. τυχόν 
ηλεκτρικές γραμμές κυκλωμάτων αυτοματισμού που τροφοδοτούνται από άλλους 
πίνακες, μερικές που πρέπει να απενεργοποιηθούν από άλλη θέση πριν από την 
επέμβαση στο εσωτερικό του πίνακα. 

 
Τυχόν ανωμαλίες ή βλάβες των εγκαταστάσεων, προερχόμενες από αμέλειά του αναδόχου 
για την παραπάνω εκπαίδευση ή από πλημμελή εκπαίδευση βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Για την εκπλήρωση των προηγούμενων παραγράφων και υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται καμία ιδιαίτερη αποζημίωση των σχετικών δαπανών περιλαμβανομένων στις 
συμφωνημένες τιμές της προσφοράς. 
 
Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του Αναδόχου για την αποκατάσταση των διαφόρων 
ανωμαλιών, βλαβών, ή ζημιών το Cedefop, μπορεί να τις αποκαταστήσει με άλλο τρόπο σε 
σχετική δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου και εισπράττεται σύμφωνα με τη 
νόμιμη διαδικασία. 
 
2.16 Δοκιμές εγκαταστάσεων 
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών επισκευών, θα γίνονται με μέριμνα, φροντίδα και 
δαπάνες του Αναδόχου παρουσία εκπροσώπου του Cedefop, οι απαραίτητες δοκιμές και θα 
συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα. Τις δοκιμές αυτές υποχρεούται ο Ανάδοχος όπως 
επαναλάβει και κατά την παραλαβή του έργου εφ' όσον αυτό ήθελε ζητηθεί από το Cedefop ή 
την επίβλεψη. Ο Εργολάβος θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για τις δοκιμές όργανα, 
προσωπικό και συσκευές. 
 
Οι δαπάνες για τις δοκιμές, βαρύνουν τον Εργολάβο. Εάν κατά τις δοκιμές αυτές διαπιστωθεί 
βλάβη, ανεπάρκεια, μειονεκτικότητα, ελαττώματα, κακή ποιότητα κ.λ.π. υλικών, 
μηχανημάτων ή διατάξεων ή συστημάτων ή και ολόκληρων των εγκαταστάσεων, o 
Εργολάβος υποχρεούται στην άμεση τεχνική επισκευή, συμπλήρωση, διόρθωση, ρύθμιση 
κ.λ.π. και μετά από αυτά την επανάληψη των δοκιμών μέχρι τα προκύπτοντα από αυτές 
αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά από το Cedefop. 
 
Εάν κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών προκληθούν ζημιές ή βλάβες ή φθορές ή 
δυστυχήματα σε προσωπικά εργασιών, εγκαταστάσεων ή υλικών άλλων εργολαβιών του 
Εργοδότου, της Επίβλεψης ή σε κάθε τρίτο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σχετική 
επανόρθωση με δαπάνες του σαν μόνος υπεύθυνος για την διεξαγωγή των δοκιμών αυτών. 
 
Οι δοκιμές αυτές είναι: 

Δοκιμές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν οι υπό των Ελληνικών κανονισμών 
προβλεπόμενες δοκιμές και μετρήσεις μονώσεων, συνέχειας, γειώσεων κ.λ.π. 
 
Δοκιμές κυκλωμάτων αυτοματισμού 

Θα γίνουν όλες οι δοκιμές προς απόδειξη όλων των ιδιοτήτων αυτοματισμού, χειρισμού και 
τρόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
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Δοκιμές σωληνώσεων νερού σε πίεση 

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων νερού (ψυχρού και θερμού) θα δοκιμαστούν τμηματικά και στο 
σύνολό τους σε πίεση τουλάχιστον διπλάσια της μεγίστης πιθανής, που θα μπορεί να 
αναπτυχθεί κατά τη λειτουργία τους ή σε ελάχιστη τιμή 10 atm. 
 
Δοκιμές δικτύων αποχέτευσης 

Ολόκληρο το δίκτυο αποχέτευσης και αερισμού θα δοκιμασθεί  
 
Δοκιμές δικτύου Κ.Θ. 

Μετά τη δοκιμή του δικτύου σωληνώσεων, γίνεται νέα δοκιμή με τα FCU και θερμαντικά 
σώματα σε πίεση δοκιμής σύμφωνα με την τιμή του κατασκευαστή. 
 
Δοκιμές απόδοσης μηχανημάτων,  συσκευών κ.λ.π. 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές κ.λ.π. θα δοκιμαστούν κατά τις προβλέψεις των αντίστοιχων 
κανονισμών, τις υποδείξεις της επίβλεψης ή και των κατασκευαστών προς διαπίστωση της 
απόδοσής τους. 
 
Οι δοκιμές αναφέρονται αναλυτικότερα στα αντίστοιχα κεφάλαια. 
 
2.17 Ελαττώματα του έργου 
 
Εάν το έργο φέρει ελαττώματα ή στερείται τις απαραίτητες ιδιότητες παράλληλα με τα άλλα 
δικαιώματα του εργοδότη που ορίζονται σ' αυτή τη Συγγραφή Υποχρεώσεων ο εργοδότης 
διατηρεί όλα τα από τη νομοθεσία προβλεπόμενα δικαιώματα. Σαν ελαττώματα του έργου, 
θεωρούνται ιδιαίτερα: 
 
α) Η μη επίτευξη καλής απόδοσης των εγκαταστάσεων στο σύνολο και σε όλα τα μέρη 

της. 
 
β) Η παρουσίαση μη φυσιολογικών θορύβων ή και δονήσεων κατά τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 
 
γ) Η παρουσίαση συχνών βλαβών κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
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Γ3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(αφορά τμήματα που επισκευάζονται-ανακατασκευάζονται) 
 
3.1 Εγκατάσταση  ύδρευσης 
 
Υλικά 

Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με ραφή, υπερβαρέως 
τύπου (πράσινη ετικέτα). 
 
Τα εξαρτήματα σύνδεσης θα είναι επίσης γαλβανισμένα με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) 
από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο. 
 
Τα όργανα διακοπής θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη αντοχή και στεγανότητα για την 
πίεση λειτουργίας του δικτύου. 
 
Για διαμέτρους μέχρι και  2” οι  διακόπτες θα είναι σφαιρικού τύπου (ball valve). 
 
Συνδέσεις 

Οι συνδέσεις των σιδηροσωλήνων μεταξύ τους θα γίνεται με μούφες  δεξιάς – αριστερής 
κοχλίωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μακράς κοχλίωσης και περικοχλίου. 
 
Για διαμέτρους μεγαλύτερες των 2” χρησιμοποιείται ζεύγος γαλβανισμένων φλαντζών που 
συνδέονται με τους σωλήνες με κοχλίωση. 
 
  Οι συνδέσεις των σιδηροσωλήνων με τους θερμοσίφωνες και τους αναμικτήρες των 
υδραυλικών υποδοχέων θα γίνονται με την παρεμβολή χαλκοσωλήνων Φ 12/14 mm και με 
ορειχάλκινα ρακόρ Φ ½”. 
 
Απαγορεύεται απόλυτα σε όλο το δίκτυο η οποιασδήποτε μορφής σύνδεση σωληνώσεων με 
συγκόλληση (οξυγονοκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση). 
 
Γενικά όλες οι ενώσεις των σωλήνων θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 
 
Προκειμένου να τοποθετηθούν τα συνδετικά στοιχεία στις σωληνώσεις (μούφες, ταυ, 
διακόπτες κ.λ.π.) οι σωληνώσεις θα κόβονται με πριόνι (απαγορεύεται ο σωληνοδιακόπτης),  
θα λειαίνονται οι άκρες τους με στρογγυλή λίμα  και θα ελικοτομούνται. 
Μετά θα αλείφεται το σπείρωμα με μίνιο και θα τοποθετείται καννάβι διαποτισμένο με μίνιο. 
 
Αλλαγές διεύθυνσης 

Για σωλήνες με διάμετρο μεγαλύτερη της 1” καθώς και στις περιπτώσεις κλειστών καμπύλων 
(γωνία μικρότερη των 90ο) για όλες τις διαμέτρους χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια (ταυ, 
γωνίες κ.λ.π.) 
 
Για σωλήνες με διάμετρο μέχρι 1” και ανοιχτή καμπύλη (γωνία μεγαλύτερη των 90ο) η 
αλλαγή διευθύνσεως μπορεί να γίνει με κουρμπάρισμα εν ψυχρώ. 
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Εάν οι σωλήνες κατά τη διέλευση τους αγκαλιάζουν κολώνες ή δοκάρια, η αλλαγή 
διευθύνσεως θα γίνεται με χρησιμοποίηση εξαρτημάτων. 
 
Γενικά όπου χρησιμοποιείται κουρμπαδόρος, πρέπει να μην παραμορφώνεται η κυκλική 
διατομή των σωλήνων και να μην προκαλείται βλάβη ή αποκόλληση του γαλβανισμένου 
στρώματος. 
 
Στην αντίθετη περίπτωση, απορρίπτονται από την επίβλεψη. 
 
Πορεία σωληνώσεων 

Το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι ορατό, εκτός από τις καθόδους προς τους νιπτήρες, όπου θα 
είναι εντοιχισμένο. Επίσης εντοιχισμένο θα είναι και σε μερικές άλλες περιπτώσεις, που 
φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια. 
 
Όπου έχουμε σωληνώσεις ζεστού νερού, αυτές θα μονωθούν όπως περιγράφεται στην 
κεντρική θέρμανση. Το ίδιο ισχύει και στις διαβάσεις τους από οικοδομικά στοιχεία. 
 
Όλοι οι μη ορατοί σωλήνες, θα εγκλωβίζονται σε  τσιμέντο. 
 
Στήριξη σωληνώσεων 

Οι σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά αγκυρωμένα στα οικοδομικά υλικά εξαρτήματα, τα 
οποία θα πρέπει να επιτρέπουν τις κατά μήκος συστολοδιαστολές. 

Αποσύνδεση σωληνώσεων 

Όλες οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η 
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωλήνωσης ή οργάνου ελέγχου για 
αντικατάσταση, τροποποίηση ή επισκευή, χωρίς χρήση εργαλείου ροής, οξυγόνου ή 
ηλεκτροσυγκόλλησης. 
 
Παραλαβή συστολο-διαστολών 

Όπου έχουμε σωληνώσεις μεγάλου μήκους, τοποθετούνται συστήματα παραλαβής των 
συστολο-διαστολών για να  αποφευχθούν επικίνδυνες τάσεις στους σωλήνες.  Αυτό γίνεται 
με διαμόρφωση των σωλήνων σε σχήμα ωμέγα, είτε με μετατόπιση του άξονά τους, για 
μικρότερες διαμέτρους. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται η αγκύρωση των σωλήνων στις κατάλληλες θέσεις, 
ώστε να παραλαμβάνονται οι μετατοπίσεις στα επιθυμητά σημεία. 
 
Συλλέκτης 

Ο συλλέκτης του κρύου νερού θα κατασκευασθεί με συναρμολόγηση ειδικών γαλβανισμένων 
τεμαχίων σχηματισμού (ταυ, τάπες, γωνίες κ.λ.π.) χωρίς συγκολλήσεις. 

Βαφή σωληνώσεων 

Οι ορατοί σωλήνες θα επιχρίονται με δύο στρώσεις μινίου διαφορετικού χρώματος και θα 
βάφονται με δύο στρώσεις από ελαιόχρωμα σε απόχρωση που θα καθοριστεί από τον 
επιβλέποντα. 
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Οι μη ορατοί σωλήνες, πριν από τον εγκιβωτισμό τους, θα αλείφονται με δύο στρώσεις 
πίσσας. 

-90-  



AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

 
3.2 Εγκατάσταση  αποχέτευσης 
 
Γενικοί όροι  (Υλικά, Πορεία σωληνώσεων,  Συνδέσεις) 

Το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους παρακάτω 
γενικούς όρους: 
 
• Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του, καθώς και τα 

υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια και θα τηρηθούν οι κανονισμοί "περί 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων", καθώς και η ΤΟΤΕΕ 2412 "Εγκαταστάσεις σε 
κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις". 

 
• Τα οριζόντια τμήματα του δικτύου κάτω από τα δάπεδα (σε φυσικό έδαφος ή στο έδαφος 

θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες σκληρού P.V.C.) 6 atm. Οι πιο πάνω 
σωλήνες θα τοποθετηθούν με ελάχιστη κλίση 1 % σε στρώμα σκυροδέματος 200 κιλών 
πάχους 10 cm με ενδιάμεσο πλέγμα και πλάτους 40 cm και θα αγκυρώνονται ανά 1 m 
τουλάχιστον. Ακόμα ο γενικός οριζόντιος αποχετευτικός αγωγός θα απέχει τουλάχιστον 
1 m από τους φέροντες τοίχους του κτιρίου. 

 
• Οι κατακόρυφες στήλες της αποχέτευσης και οι δευτερεύουσες σωληνώσεις, θα 

κατασκευασθούν με σωλήνες και εξαρτήματα από σκληρό P.V.C. 6 atm. Ή PPE Οι 
σωληνώσεις αερισμού θα κατασκευασθούν με σωλήνες και εξαρτήματα από P.V.C. 
επίσης 6 atm. 

 
• Οι σωλήνες P.V.C. θα ενώνονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα, που θα την παρέχει o 

κατασκευαστής σωλήνων. 
 
• Οι πάσης φύσης ενώσεις και συνδέσεις των σωλήνων του δικτύου πρέπει να είναι 

υδατοστεγείς και αεροστεγείς. Όλες οι οριζόντιες σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν 
με κανονικότητα και ομοιόμορφη κλίση, όχι μικρότερη του 1%. (Σε εσωτερικούς χώρους 
2%). Εν τούτοις συνιστάται παντού η κλίση να είναι τουλάχιστον 2%. 

 
• Ρητά καθορίζεται ότι απαγορεύεται η διάτρηση σωλήνων αποχέτευσης ακαθάρτων προς 

τη σύνδεση, μέσω ζωστήρων και δακτυλίων (σιδηρών στεφάνων), ή συγκόλληση με τους 
άλλους, όμοιου προορισμού, σωλήνες ή σωλήνες αερισμού. 

 
• Στα σημεία διέλευσης των σωλήνων διαμέσου τοίχων ή δαπέδων (όπου δεν έχουν 

προβλεφθεί οπές στις πλάκες του οπλισμένου σκυροδέματος πλακών), αυτοί θα 
περιβάλλονται από άλλους σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου (περιλαίμια), ώστε πιθανή 
μελλοντική αντικατάστασή τους να γίνει χωρίς φθορά των οικοδομικών στοιχείων και να 
αποφευχθούν φθορές από διαστολές. 

 
• Κατασκευές από μολύβι  
 

α. Οι κατασκευές από μολύβι όπως οι διατάξεις συλλογής ομβρίων στα δώματα θα 
είναι από φύλλα μολύβδου. 

 
β. Εάν δεν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια, οι κατασκευές από μολύβι θα είναι 

από φύλλα βάρους τουλάχιστον 33 kg/m2 δηλαδή πάχους 3 mm περίπου. 
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γ.  Οι απαιτούμενες συγκολλήσεις θα γίνονται με κράμα μολυβιού-κασσιτέρου. 
 
δ. Η κατασκευή και η διαμόρφωση του σχήματος των μολυβδοκατασκευών, θα 

πρέπει να γίνεται με επιμέλεια ώστε να μην υπάρχουν κακώσεις ή 
παραμορφώσεις των επιφανειών τους. 

 
ε.     Τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (π.χ. σύνδεση στομίου εκροής λεκάνης 

W.C. με δίκτυο αποχέτευσης), μπορούν να κατασκευασθούν και από 
μολυβδοοχετούς ανάλογης διαμέτρου. 

 
Οι ενώσεις μολυβδοσωλήνα με πλαστικό σωλήνα θα γίνονται με τη μεσολάβηση ειδικού 
ορειχάλκινου εξαρτήματος όπως παρακάτω: 

Η άκρη του σωλήνα  που θα ενωθεί με το μολυβδοσωλήνα θα θερμαίνεται μέχρι να 
πλαστικοποιηθεί ελαφρά. 
Τότε θα σφηνώνεται  το ειδικό ορειχάλκινο εξάρτημα μέσα σ αυτό. 
Καθώς θα ψύχεται η συναρμογή προστίθεται περιμετρικά κόλλα για την πλήρη στεγανότητα. 
Σε συνέχεια στην τρύπα που ανοίχθηκε για να δεχθεί το μολυβδοσωλήνα γίνεται συγκόλληση 
με κράμα κασσίτερου – μολύβδου. 
 
Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισμού ή των προεκτάσεων πάνω από το δώμα ή 
την στέγη των στηλών αποχέτευσης θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα από 
γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου. 

 
Όπου σημειώνεται στα σχέδια καθώς και όπου είναι αναγκαίο θα προβλεφθούν στόμια 
καθορισμού με κοχλιωτό πώμα (τάπα). 
 
Οι διάμετροι των στομίων καθαρισμού θα είναι ίσες με τις διαμέτρους των αντίστοιχων 
σωλήνων όπου είναι δυνατό. 
 
Παγίδες (σιφώνια) 

Οι παγίδες (σιφώνια) στο δάπεδο θα έχουν διαστάσεις 25Χ12 cm και θα φέρουν σχάρα Φ 100 
mm με αντίστοιχο πώμα καθαρισμού. Οι παγίδες θα είναι κατασκευασμένες από PVC. 
 
Τα σιφώνια των ουρητηρίων θα είναι κλειστού τύπου των ιδίων διαστάσεων και θα έχουν 
ορειχάλκινο πώμα αντί σχάρας (δηλαδή δύο πώματα καθαρισμού. 
 
Οι παγίδες των νεροχυτών θα είναι  πλαστικές τύπου μπουκάλας (βαρελάκι) και θα 
κατασκευασθούν από PVC 6 atm, στον πυθμένα δε  θα φέρουν πώμα καθαρισμού. 
 
Φρεάτια επισκέψεως (για ακάθαρτα και όμβρια) 

Θα είναι διαστάσεων (καθαρών) σύμφωνα με την μελέτη και πάντως όχι μικρότερα των      
30 cmΧ30 cm και βάθους μικρότερου των 30 cm. 
 
Η διάστρωση του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών θα γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα 
των 200 kg τσιμέντου, πάχους 10 cm, και θα επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα 600 kg 
τσιμέντου. 
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Στον πυθμένα του φρεατίου θα ενσωματωθεί τεμάχιο, από πλαστικό σωλήνα με καμπύλη 
γωνία μέχρι 90ο , κομμένο κατ άξονα, ώστε να σχηματίζει ημικυκλικό πυθμένα διελεύσεως 
που αντιστοιχεί στην διάμετρο και διεύθυνση προς τον εισερχόμενο και εξερχόμενο αγωγό 
αποχέτευσης. 
 
Όλα  τα φρεάτια φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυμμα βαρέως τύπου, διαστάσεων αναλόγων 
με τις διαστάσεις των φρεατίων. 
 
 
Κανάλια συλλογής ομβρίων 

Όπου προβλέπεται κατασκευή καναλιών, αυτά θα είναι τάφροι πλάτους 25 cm και μέσου 
βάθους 30 cm. 
 
Η διάστρωση του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών θα γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα 
των 200 kg,  πάχους 10 cm και θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία 600 kg. 
 
Τα κανάλια καλύπτονται με σχάρες από μορφοσίδηρο, με εγκάρσιες ράβδους που απέχουν 
μεταξύ τους 2 cm. 
 
Οι σχάρες θα βαφούν με δύο στρώσεις μινίου. 
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3.3 Εγκατάσταση  θέρμανσης-κλιματισμού 
 
Δίκτυο σωληνώσεων 

Υλικά 

Οι σωληνώσεις του θερμού νερού θα κατασκευασθούν από μαύρο σιδηροσωλήνα με ραφή 
υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), για διατομή μέχρι και 2”   και  από χαλυβδοσωλήνες 
χωρίς ραφή για διατομές μεγαλύτερες των 2”. 
 
Τα εξαρτήματα θα είναι με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο. 
 
Τα όργανα διακοπής θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη στεγανότητα και αντοχή για την 
πίεση και θερμοκρασία του δικτύου. 
 
Συνδέσεις 

Οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους θα γίνονται με εξαρτήματα. 
 
Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορεί να γίνονται με συγκόλληση κατόπιν εγκρίσεως του 
επιβλέποντος. 
 
Όλες οι ενώσεις θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 
 
Για τον τρόπο εκτέλεσης των συνδέσεων ισχύει ότι και στο δίκτυο ύδρευσης. 
 
Οι συνδέσεις των σωληνώσεων με τους συλλέκτες θα γίνουν ηλεκτροσυγκολλητές. 
 
Αλλαγές διεύθυνσης 

Ισχύει το αντίστοιχο κεφάλαιο για τους σωλήνες ύδρευσης. 

 
Όπου είναι απαραίτητο, θα γίνει κάμψη σωλήνα μεγάλης διατομής. Αυτός θα γεμίζεται με 
άμμο και θα κάμπτεται εν θερμώ. 
 
Στήριξη -  Διέλευση από οικοδομικά στοιχεία 

Η στήριξη των σωλήνων θα γίνεται ανάλογα με την θέση τους, με ειδική ανάρτηση από την 
οροφή ή τους τοίχους με την βοήθεια σιδερένιων στηριγμάτων. 
 
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι διάφοροι σωλήνες να μην εμποδίζουν το άνοιγμα των 
παραθύρων ή των θυρών. 
 
Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις ανάρτησης ή στήριξης είναι: 
α) για σωλήνες  1/2 “  έως   3/4 “ ………………………2.5 m 
β) για σωλήνες 1 “  έως     1.1/2 “ ……………………...3.5 m 
γ) για σωλήνες 2 “ και άνω………………………………4.5 m 
 
Απόσταση από τους τοίχους ή τις οροφές τουλάχιστον 2 cm. 
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Οι σωλήνες που διέρχονται μέσα από τοίχους θα τυλίγονται με φύλλο μολύβδου, πάχους 2 
mm ή διογκωμένη πολυσυρεθάνη κατά την κρίση του επιβλέποντος.    
 
Όταν οι σωλήνες διέρχονται μέσα από στοιχεία από μπετόν θα προστατεύονται απαραίτητα 
με την χρήση τεμαχίου γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου και 
προκειμένου για υγρούς χώρους με την χρήση τεμαχίου μολυβδοσωλήνα. Κάθε σωλήνας της 
εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης  θα προστατεύεται ξεχωριστά. 
 
Οι προστατευτικοί σωλήνες θα πρέπει να προεξέχουν στο δάπεδο 10 mm και στους τοίχους 5 
mm εκατέρωθεν. 
 
Οι κλίσεις του οριζόντιου δικτύου θα είναι το πολύ 1.5% και θα γίνονται κατά την κρίση του 
Μηχανικού που επιβλέπει το έργο. 
 
Η μοναδική προσπάθεια των κλίσεων θα είναι η συμβολή ενός τμήματος που έχει ανοδική 
κλίση και ενός τμήματος  που έχει καθοδική  να γίνεται στη βάση μιας στήλης ή ενός 
θερμαντικού σώματος για να αποφευχθούν οι φυσαλίδες αέρα ή ο εγκλωβισμός νερού στην 
περίπτωση που αδειάσει η εγκατάσταση. 
 
 
Παραλαβή συστολο-διαστολών 
Όταν πρόκειται για σωλήνες μεγάλου μήκους όπου στην έναρξη και στην παύση της 
λειτουργίας της εγκατάστασης θα μπορούσαν να εμφανιστούν σημαντικές αυξομειώσεις του 
μήκους των σωληνώσεων εξ αιτίας των συστολο-διαστολών, πρέπει  κατά την κατασκευή 
των δικτύων να ληφθεί μέριμνα για την παραλαβή αυτών των συστολο-διαστολών, ώστε να 
μην εμφανίζονται επικίνδυνες τάσεις στο υλικό των σωλήνων. 
 
Σαν τέτοιες διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 
α) η διαμόρφωση του άξονα των σωληνώσεων κατά «Ωμέγα», τα σκέλη του οποίου θα έχουν 
μήκος ικανό για να παραλάβουν τις μετακινήσεις. 
β) για μικρότερες διαμέτρους θα μετατοπισθούν οι άξονες των σωλήνων αφού λυγίσουν σε 
σχήμα Ζ. 
Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε 
ορισμένα σημεία, ώστε οι μετατοπίσεις να παρεμβάλλονται στις επιθυμητές θέσεις και να μη 
προκαλούν αποκόλληση των στηριγμάτων ή ανύψωση των θερμαντικών σωμάτων  κ.λ.π. 

 
Συλλέκτες 
Οι συλλέκτες αναχωρήσεων και επιστροφών θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνες 
χωρίς ραφή (τούμπο) και στο απαραίτητο μήκος. 
 
Η διάμετρος των συλλεκτών θα είναι κατά δύο μεγέθη μεγαλύτερη από την διάμετρο του 
σωλήνα αναχώρησης από τον λέβητα. 

 
Βαφή σωληνώσεων 
Οι σωλήνες που θα μονωθούν, θα πρέπει πρώτα  να καθαρισθούν πολύ καλά με συρμάτινη 
βούρτσα και στη συνέχεια θα βαφούν με δύο στρώσεις μινίου,  διαφορετικού χρώματος. 
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Οι ορατοί σωλήνες αφού καθαρισθούν με τον ίδιο τρόπο, θα βαφούν με ένα στρώμα 
χρώματος φωτιάς (αστάρι) και με δύο στρώματα ριπολίνης φωτιάς, ανθεκτικής στους 100ο C, 
σε αποχρώσεις που θα ορισθούν από την επίβλεψη. 
 
 
Θερμικές μονώσεις 
Όλες οι σωληνώσεις που βρίσκονται μέσα στο λεβητοστάσιο (εκτός από τις σωληνώσεις του 
δοχείου διαστολής και τις σωληνώσεις πετρελαίου), καθώς και οι σωληνώσεις που περνούν 
έστω και σε ένα  τμήμα τους από υπαίθριο χώρο, θα μονωθούν. 
 
Όπου  οι σωλήνες περνούν από τοίχους ή δάπεδα, η μόνωση δεν θα διακόπτεται. 
 
Πριν από τη μόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται με επιμέλεια και θα απολιπαίνονται 
τελείως. 

 
Όπου προβλέπεται μόνωση, το μονωτικό υλικό θα είναι διογκωμένη πολυουρεθάνη, πάχους 
τουλάχιστον 9 mm. Η αντοχή του στις υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να φθάνει στους 105ο C 
τουλάχιστον. 
 
 
Όργανα ροής 
Όλα τα όργανα ροής (διακόπτες, βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής κ.λ.π.) θα είναι κατάλληλα 
για θερμό νερό και πίεση λειτουργίας 10 atm. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής και 
απόλυτα στεγανά.  
 
Σωληνώσεις πετρελαίου 
Θα έχουμε δύο σωλήνες πετρελαίου. Από την δεξαμενή προς τον καυστήρα (προσαγωγή) και 
τον σωλήνα επιστροφής. 
 
Και οι δύο μαύροι σωλήνες θα είναι υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα). 
 
Στον άκρο του σωλήνα  προσαγωγής πριν από την είσοδο στον καυστήρα παρεμβάλλεται 
βάνα, η οποία συνδέεται ηλεκτρολογικά με τον καυστήρα και η οποία διακόπτει αυτόματα 
την ροή του πετρελαίου εάν δεν γίνεται ανάφλεξη. 
 
Στα άκρα των σωλήνων προς την πλευρά της δεξαμενής, τοποθετούνται διακόπτες. 
  
Θερμαντικά σώματα 

Κατασκευή – στήριξη

Τα θερμαντικά σώματα θα είναι εγχώρια χαλύβδινα πάχους χαλυβδοελάσματος 1,25 mm και 
δοκιμασμένα σε πίεση 5 atm. 

 
Τα σώματα θα στηρίζονται στους τοίχους με ζεύγη κονσολών – αρπαγών και θα απέχουν από 
το δάπεδο 10 cm περίπου και από τον τοίχο 5 cm. 
 
Εάν τα σώματα έχουν περισσότερες από 22 φέτες, θα τοποθετούνται στηρίγματα δαπέδου 
κατά την κρίση του επιβλέποντος. 
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Εξαρτήματα 
Κάθε θερμαντικό σώμα θα εφοδιαστεί με τα εξής εξαρτήματα: 
 
Δύο ρυθμιστικές βαλβίδες, ορειχάλκινες, διπλής ρύθμισης, με δίσκο χειρισμού 
προσαρμοσμένο με βίδα με ένδειξη ΖΕΣΤΟ- ΚΡΥΟ  και διάμετρο 1/2". 
Όπου είναι δυνατόν θα προτιμούνται οι γωνιακές βαλβίδες. 
 
Η μια βαλβίδα τοποθετείται στην προσαγωγή και η άλλη στην επιστροφή. 
 
Εάν τα σώματα έχουν περισσότερες από 22 φέτες, η σύνδεση των βαλβίδων θα γίνεται 
διαγώνια. 
 
Δύο λυόμενους συνδέσμους (ρακόρ) από χυτοσίδηρο μαγιάμπλ διαμέτρου ½” . 
 
Βαλβίδα εξαερισμού. 

 
 
Βαφή θερμαντικών σωμάτων 
Τα θερμαντικά σώματα, μετά από κατάλληλη και επιμελημένη προετοιμασία (καθάρισμα με 
συρμάτινη βούρτσα) θα βαφούν με ένα χρώμα αστάρι και μετά με δύο στρώματα  ριπολίνη 
φωτιάς σε αποχρώσεις που θα ορισθούν από την επίβλεψη. 
 
Λέβητας 

Ο λέβητας είναι χαλύβδινος, αεριαυλωτός, υψηλής αντίθλιψης καυσαερίων (DIESEL), 
κατάλληλος για καύση ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου. 
 
Καυστήρας 
Ο καυστήρας είναι αυτόματος, κατάλληλοι για ελαφρό ακάθαρτο πετρέλαιο και μπορεί  να 
συνεργασθεί με τον αντίστοιχο λέβητα. 
 
Κυκλοφορητές 
Θα είναι αυτόματοι, φυγοκεντρικοί και κατάλληλοι για ζεστό νερό μέχρι 130ο C. 
 
Καπνοδόχος 
Η καπνοδόχος θα αρχίζει από το ύψος του καπναγωγού του λέβητα και θα φθάνει μέχρι ύψος 
1,5 m  περίπου πάνω από το ψηλότερο σημείο του κτιρίου (δώμα ή στέγη). 
 
Τα προκατασκευασμένα στοιχεία θα είναι άριστης κατασκευής, πολύ ανθεκτικά, χωρίς 
ρωγμές ή ρήγματα τόσο στην επιφάνεια τους όσο και στις προεξοχές και εσοχές σύνδεσής 
τους. 

 
Η στήριξη της καπνοδόχου θα γίνει με κατάλληλα προς τούτο μεταλλικά στηρίγματα, 
αγκιστρωμένα επί του τοίχου του κτιρίου. 
 
Οι στηρίξεις θα είναι επαρκώς πυκνές (τουλάχιστον ανά 1 m) για εξασφάλιση της ευστάθειας 
και της μεγάλης διάρκειας ζωής της καπνοδόχου. 
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Το άνω σημείο της καπνοδόχου θα φέρει κάλυμμα του ίδιου υλικού που θα προσαρμόζεται  
εύκολα. 
 
Στο κατώτερο σημείο της καπνοδόχου θα κατασκευασθεί θυρίδα καθαρισμού διαστάσεων 
30Χ40 cm, με κάλυμμα από μαύρη λαμαρίνα, πάχους 3 mm, κατάλληλο πλαίσιο και μάνδαλο 
Το κάλυμμα θα κλείνει στεγανά με 8 κοχλίες Φ 10 και παρέμβυσμα από αμίαντο. 

 
Καπναγωγοί 
Το στόμιο εξόδου των καυσαερίων από τον λέβητα θα συνδεθεί με την καπνοδόχο με 
καπναγωγό από μαύρη λαμαρίνα, πάχους 4 cm ηλεκτροσυγκολλητό. 
 
Για την προσαρμογή του στομίου εξόδου των καυσαερίων από το λέβητα, προς τον 
καπναγωγό, θα κατασκευαστεί ειδικό τεμάχιο με το οποίο  θα εξασφαλίζεται η ομαλή πορεία 
των καυσαερίων. 
 
Ο καπναγωγός θα μονωθεί εξωτερικά με πυρίμαχη επένδυση, συνιστάμενη από φύλλα 
αμιάντου, πάχους 5 mm, περιτυλιγμένα στον καπναγωγό και στερεωμένα με σχοινί αμιάντου 
και στη συνέχεια στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 4 cm, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού   και 
ραμμένο σε κυματοειδές χαρτόνι. 
 
Η μόνωση του καπναγωγού θα καλυφθεί τελικά με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.8 mm. 
 
Ο καπναγωγός θα είναι εφοδιασμένος με θυρίδες καθαρισμού με κάλυμμα, που θα 
προσαρμόζεται στεγανά με κοχλίες και φλάντζα από αμίαντο.  
 
Εκεί όπου χρειάζεται να αποσυναρμολογηθεί ο καπναγωγός, θα προβλεφθούν δύο φλάντζες 
και μεταξύ τους παρέμβυσμα από αμίαντο. 
 
Κλειστό δοχείο διαστολής 
Το κλειστό δοχείο διαστολής θα είναι  δοκιμασμένο σε πίεση 6 atm και κατάλληλο για 

θερμοκρασία νερού 110ο C. 

 
Βαφή δεξαμενής 
Η δεξαμενή μετά την κατασκευή της θα καθαρισθεί και θα βαφεί εξωτερικά με μία στρώση 
γραφιτούχου μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος και εσωτερικά με γομολάκα. 
 
Δοκιμές κεντρικής θέρμανσης 
Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις  απαραίτητες δοκιμές με δικά του έξοδα 
και όργανα όταν τελειώσει η ανακατασκευή των εγκαταστάσεων τμηματικά ή ολικά. 
 
Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται μέχρι τελικής ικανοποίησης των αποτελεσμάτων που 
απαιτούνται, οπότε και θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Δοκιμής που θα υπογράφεται  από τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Εργολάβο, και θα επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο 
προσωρινής Παραλαβής. 

 
Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει κάθε βλάβη ή φθορά που τυχόν 
προκλήθηκε από τις δοκιμές. 
 

-98-  



AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

 
Η δαπάνη κατά τις δοκιμές θα βαρύνει οικονομικά τον Εργολάβο εκτός από την κατανάλωση 
του καυσίμου, το οποίο οφείλει να προσκομίσει ο Εργολάβος με δική του δαπάνη αρχικά, 
αλλά η αξία του θα καταβληθεί σ΄ αυτόν μετά από πιστοποίηση της επίβλεψης. 
 
Οι δοκιμές   τις οποίες είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει ο Εργολάβος είναι οι εξής: 
 
Μετά το τέλος της κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων και πριν την τοποθέτηση των 
θερμαντικών σωμάτων, του λέβητα κ.λ.π. το δίκτυο δοκιμάζεται σε υπερπίεση δέκα (10) 
ατμοσφαιρών επί έξι (6) ώρες συνέχεια. 
 
Μετά την τελική κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων και πριν την τοποθέτηση των 
θερμαντικών σωμάτων, του λέβητα κ.λ.π. δοκιμάζεται ξανά η στεγανότητα της εγκατάστασης 
. 
Για τη δοκιμή αυτή πληρούται η εγκατάσταση με νερό κλείνοντας τα ελεύθερα άκρα όσων 
σωλήνων είναι ελεύθερο λ.χ. στο δοχείο διαστολής, και με μια καταθλιπτική αντλία 
ανυψώνεται η πίεση του δικτύου σε υπερπίεση πέντε (5) ατμοσφαιρών και για έξι (6) ώρες 
συνέχεια. 
 
Σε περίπτωση διαρροής κατά τις δοκιμές αυτές, η οποία γίνεται αντιληπτή από την πτώση της 
πίεσης στο μανόμετρο, ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος  να επισκευάσει την ατέλεια   που 
έχει παρουσιασθεί ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό εξάρτημα και η δοκιμή 
επαναλαμβάνεται. 
 
Στη συνέχεια τίθεται σε λειτουργία για τρεις ώρες συνεχώς  η εγκατάσταση στους 90ο C. 
 
Κατόπιν πρέπει να αφεθεί η εγκατάσταση να ψυχθεί και έτσι ελέγχεται η στεγανότητα των 
ενώσεων και παρεμβυσμάτων στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. 
 
Μετά την δοκιμή αυτή δοκιμάζεται η ικανότητα λειτουργίας της εγκατάστασης 
(κυκλοφορίας). Ανυψώνεται η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα στους 45ο C και 
εξακριβώνεται αν έχει γίνει ρύθμιση όλων των ρυθμιστικών βαλβίδων, ώστε να υπάρχει 
ομοιόμορφη θερμοκρασία και ταυτόχρονα λειτουργία σε όλα τα σώματα κ.λ.π. 
 
Στη συνέχεια τίθεται η εγκατάσταση σε κανονική λειτουργία για να δοκιμαστεί η θερμαντική 
ικανότητά της. 
 
Κατά την παραλαβή της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης  μόνον κατά περίπτωση είναι 
δυνατόν η εξωτερική θερμοκρασία να έχει την τιμή που προβλέπεται από την μελέτη. 
 
Για διαφορετική θερμοκρασία περιβάλλοντος θα μετρείται η θερμοκρασία αέρα του χώρου tι’ 
και θα πρέπει να είναι: 
tι’=(tα’/1,50) +21,33 βαθμοί Κελσίου για τη Θεσσαλονίκη,  
οπότε εξασφαλίζεται η απαιτούμενη θερμοκρασία του χώρου όταν η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος θα φθάσει στην τιμή που προβλέπει η μελέτη. 
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3.4 Ηλεκτρική  εγκατάσταση 
 
Δίκτυο σωληνώσεων - Σωλήνες 
Οι εντοιχισμένοι σωλήνες σε ξηρούς χώρους θα είναι πλαστικοί. 
 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (σωλήνες σε σκυροδέματα, σε προκατασκευασμένα στοιχεία, 
μέσα σε ψευδοροφές, ορατό δίκτυο κ.λ.π.)  θα χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι σωλήνες 
συγκολλημένης ραφής. 
 
Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι πάντοτε ευθύγραμμοι, εκτός από τις περιπτώσεις που η φύση 
της εγκατάστασης επιβάλλει την χρησιμοποίηση σπιράλ χαλυβδοσωλήνων, πάντοτε μετά από 
έγκριση του επιβλέποντος. 
 
Οι σωλήνες που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, θα αλείφονται με δύο στρώσεις 
ασφαλτικού. 
 
Όλες οι σωληνώσεις κατά τα οριζόντια τμήματά τους γίνονται μέσα στις πλάκες, ενώ 
εντοιχισμένα γίνονται μόνο τα κατεβάσματα. 
 
Η ελάχιστη απόσταση ηλεκτρικής σωλήνωσης από γραμμή ζεστού νερού θα είναι 
τουλάχιστον 30 cm. Όταν τρέχουν παράλληλα περισσότερες από μία γραμμές, δεν πρέπει να 
απέχουν  μεταξύ τους λιγότερο από 3 cm. 
 
Οι σωλήνες τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο (σε μπετόν  ή σε τοίχους) ώστε μετά την έγχυση 
του μπετόν ή το γέμισμα των αυλακιών στους τοίχους, να καλύπτονται απόλυτα. 
 
Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις των σωλήνων σε κάθε γραμμή χωρίς μεσολάβηση κουτιού 
είναι το πολύ τρεις. 
 
Οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών διακλαδώσεως δεν επιτρέπεται να έχουν  ένωση όταν τα 
κουτιά απέχουν λιγότερο από 1 m. 
 
Δεν επιτρέπονται ενώσεις στο πάχος του τοίχου. 
 
Οι απολήξεις των σωλήνων (πίνακες, φωτιστικά, αναμονές κ.λ.π.) θα εφοδιάζονται με  
προστόμια που θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισμάτων 2 mm. 
 
Αγωγοί- Καλώδια 
Ο τύπος των αγωγών – καλωδίων καθώς και η διατομή τους φαίνονται στα μονογραμμικά 
διαγράμματα των ηλεκτρικών πινάκων και στα σχέδια. 
 
Όλα τα είδη αγωγών και καλωδίων θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135 του 
Κ.Ε.Μ.Ε. 
 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μορφής καλωδίου, χωρίς αυτό να 
περιβάλλεται από αντίστοιχο σωλήνα. 
 
Όπου χρησιμοποιούνται αγωγοί ΝΥΑ και γενικότερα αγωγοί  με ένα στρώμα μονώσεως μέσα 
σε χαλυβδοσωλήνα, πρέπει εσωτερικά του σωλήνα να παρεμβάλλεται μόνωση. 
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Η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι καλύπτεται εάν χρησιμοποιηθεί καλώδιο ΝΥΜ. 
 
Η αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνα με τη διατομή και τον αριθμό  των αγωγών ΝΥΑ είναι η 
παρακάτω: 
 
Μέχρι 4 αγωγοί 1,5 mm2 μέσα σε πλαστικό ή χαλυβδοσωλήνα Φ13,5 mm.   
5-7 αγωγοί 1,5 mm2 μέσα σε σωλήνα Φ 16 mm. 
8-12 αγωγοί 1,5 mm2 μέσα σε σωλήνα Φ 23 mm. 
Μέχρι  5 αγωγοί 2,5 mm2 μέσα σε σωλήνα Φ 16 mm. 
 
Γενικότερα ισχύει ο πίνακας IV του άρθρου 169 του Κ.Ε.Μ.Ε., πάντοτε  σαν  απαραίτητη 
προϋπόθεση σε οποιοδήποτε μορφής καλώδιο. 
 
Οι σωλήνες πρέπει να έχουν επαρκή εσωτερική διάμετρο ώστε η έλξη των αγωγών στους 
σωλήνες να  μπορεί να γίνεται χωρίς τραυματισμό των μονώσεων. 
 
Η διατομή των αγωγών σε κάθε κύκλωμα θα είναι η ίδια 
. 
Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή ασφαλειών. 
  
Οι αγωγοί γείωσης και οι ουδέτεροι σε κάθε επί μέρους κύκλωμα θα είναι της ίδιας μόνωσης 
και διατομής με τους αγωγούς των φάσεων και θα μπουν μαζί στον σωλήνα. 
 
Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος που προστατεύεται με ασφάλεια, οδεύουν σε ιδιαίτερο σωλήνα.. 
 
 Απαγορεύεται απόλυτα η όδευση στον ίδιο σωλήνα αγωγών διαφορετικών κυκλωμάτων. 
 
Η ελάχιστη διατομή για τα κυκλώματα φωτισμού, τηλεχειρισμού και ελέγχου είναι 1,5 mm2  
και για τα κυκλώματα ρευματοδοτών 2,5 mm2. 
  
Τα κυκλώματα φωτισμού είναι γενικά ανεξάρτητα από τα κυκλώματα ρευματοδοτών. 
 
Οι αγωγοί διατομής μέχρι 4 mm2 θα είναι μονόκλωνοι, οι δε αγωγοί μεγαλύτερης διατομής 
πολύκλωνοι. 
  
Η σύνδεση αγωγών διατομής πάνω από 10 mm2 με τους  πίνακες θα γίνεται με κοχλίες και 
συγκόλληση. 
 
Οι αγωγοί ΝΥΑ θα έχουν σε όλο το μήκος τους, τους χαρακτηρισμούς των φάσεων, του 
ουδέτερου και της γείωσης, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 
 
Κουτιά διακλαδώσεων τοποθετούνται σε κάθε διακλάδωση ηλεκτρικής γραμμής και σε 
ευθείες γραμμές ανά 6 m. 
 
Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά διαμέτρου τουλάχιστον 70 mm ή ορθογώνια 
πλευράς τουλάχιστον 75 mm για περισσότερες από τέσσερις διακλαδώσεις. 
 
Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν με μικρή κλίση προς τα κουτιά, θα τα συναντούν δε αξονικά τα 
κυκλικά και κάθετα τα ορθογωνικά. 
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Η σύνδεση των κοχλιοτομημένων σωλήνων με τα κουτιά θα γίνεται με κοχλίωση του σωλήνα 
στο κουτί. 
 
Για την μετάπτωση αγωγών από ΝΥΜ σε ΝΥΑ ή αντίστροφα, χρησιμοποιούνται ειδικοί 
διακλαδωτήρες μέσα σε κουτιά. 
 
Γενικά μέσα στα κουτιά, οι διακλαδώσεις γίνονται με τη χρήση διακλαδωτήρων. 

Η τοποθέτηση των κουτιών θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά την τελευταία στρώση των 
επιχρισμάτων τα χείλη τους να είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της τελικής  στρώσης. 
 
Διακόπτες – ρευματοδότες 
Όπου προβλέπεται η τοποθέτησή τους, θα είναι άριστης κατασκευής και κατάλληλοι για την 
προβλεπόμενη τάση και ένταση ρεύματος. 
 
Τοποθετούνται σε ύψος 0,90 m από το δάπεδο οι διακόπτες και 0,30 m οι ρευματοδότες. 
 
Ηλεκτρικοί πίνακες 
Μεταλλικός σκελετός 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι όλοι μεταλλικοί, με πάχος λαμαρίνας 1,5 mm. 
Όπου αναγράφονται οι διαστάσεις του πίνακα υποδηλώνουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο 
μέγεθός του, αποτελεί δε υποχρέωση του αναδόχου, η αύξηση του μεγέθους του, εάν αυτός 
δεν επαρκεί για την τοποθέτηση των προβλεπόμενων από την μελέτη οργάνων. 
Οι πίνακες βάφονται με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μία  τελική στρώση από 
βερνίκι σε χρώμα που θα καθορίσει η επίβλεψη. 
 
Φωτιστικά σώματα 
Τα φωτιστικά σώματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι ίδια με τα υφιστάμενα.  

Ηλεκτρικές συσκευές 

Η περιγραφή και ο χειρισμός των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών συσκευών, θα είναι ίδια με 
τα υφιστάμενα 

Υπόγεια δίκτυα ηλεκτρικής εγκατάστασης 
Δίκτυο σωληνώσεων – καλωδίων 
Στις εγκαταστάσεις κάτω από το έδαφος  χρησιμοποιείται καλώδιο τύπου ΝΥΜ μέσα σε 
πλαστικό σωλήνα 6 atm. 
Ο σωλήνας εγκιβωτίζεται  όπως περιγράφεται  στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. 
 
Φρεάτια επισκέψεως 
Τα φρεάτια επισκέψεως των ηλεκτρικών δικτύων είναι της αυτής κατασκευής με τα φρεάτια 
του δικτύου αποχέτευσης. 
 
Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 
Ο τρόπος εγκατάστασης των σωλήνων και αγωγών είναι ο ίδιος που προβλέπεται και για την 
εγκατάσταση των ισχυρών ρευμάτων.  
 
Δοκιμές Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση όταν τελειώνει ένα τμήμα ή ολόκληρη την εγκατάσταση, να  
κάνει με δικά του όργανα και δική του δαπάνη τις απαιτούμενες δοκιμές, μέχρι να 
παρουσιαστεί η εγκατάσταση άψογη. 
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Θα πρέπει να δοκιμαστεί η μόνωση σε αντοχή. 
Γι αυτό οι μονώσεις θα πρέπει να αντέχουν σε τάση 500 V  για 1 min μεταξύ αγωγών και γης 
και σε τάση 850 V μεταξύ των αγωγών. 
Θα γίνει ωμομέτρηση της μόνωσης της εγκατάστασης και θα καταρτισθούν σχετικοί πίνακες 
μετρήσεων. 
Η αντίστοιχη μόνωση για κάθε τμήμα μεταξύ διαδοχικών ασφαλειών ή μετά την τελευταία 
ασφάλεια με τη γη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000 Ω. 
 
Κατά τη λειτουργία του δικτύου θα γίνει έλεγχος της εγκατάστασης και των διαφόρων 
καταναλώσεων και συσκευών 
 
3.5 Εγκατάσταση  συναγερμού 
 
Το σύστημα συναγερμού (ασφαλείας) θα ανακατασκευάζεται με τα ίδια ανταλλακτικά. 
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3.6 Εγκατάσταση αποχέτευσης 
 
Γενικοί όροι 
 
Το δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης θα ανακατασκευάζεται σύμφωνα με τους παρακάτω 
γενικούς όρους: 
 
• Η διαμόρφωση του δικτύου, η διάμετρος των διαφόρων τμημάτων του, καθώς και τα 

υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια και θα τηρηθούν οι κανονισμοί "περί 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων", καθώς και η ΤΟΤΕΕ 2412 "Εγκαταστάσεις σε 
κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις". 

 
• Τα οριζόντια τμήματα του δικτύου κάτω από τα δάπεδα (σε φυσικό έδαφος ή στο έδαφος 

θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες σκληρού P.V.C.) 6 ΑΤΜ. Οι πιο πάνω 
σωλήνες θα τοποθετηθούν με ελάχιστη κλίση 1 % σε στρώμα σκυροδέματος 200 κιλών 
πάχους 10 cm και πλάτους 40 cm και θα αγκυρώνονται ανά m τουλάχιστον. Ακόμα ο 
γενικός οριζόντιος αποχετευτικός αγωγός θα απέχει τουλάχιστον 1 m από τους φέροντες 
τοίχους του κτιρίου. 

 
• Οι κατακόρυφες στήλες της αποχέτευσης και οι δευτερεύουσες σωληνώσεις, θα 

κατασκευασθούν με σωλήνες και εξαρτήματα από σκληρό P.V.C. 6 ΑΤΜ. Οι 
σωληνώσεις αερισμού θα κατασκευασθούν με σωλήνες και εξαρτήματα από P.V.C. 
επίσης 6 ΑΤΜ. 

 
• Οι σωλήνες P.V.C. θα ενώνονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα, που θα την παρέχει o 

κατασκευαστής σωλήνων. 
 
• Η προσαρμογή "πωμάτων καθαρισμού" και διαφόρων εξαρτημάτων στους 

μολυβδοσωλήνες πρέπει να εκτελείται έτσι που να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού ο 
στροβιλισμός της ροής και η συσσώρευση τυχόν στερεών υλικών, που παρασύρονται 
από τα νερά που αποχετεύονται στις θέσεις προσαρμογής των εξαρτημάτων αυτών. 

 
• Οι πάσης φύσης ενώσεις και συνδέσεις των σωλήνων του δικτύου πρέπει να είναι 

υδατοστεγείς και αεροστεγείς. Όλες οι οριζόντιες σωληνώσεις πρέπει να τοποθετηθούν 
με κανονικότητα και ομοιόμορφη κλίση, όχι μικρότερη του 1%. (Σε εσωτερικούς χώρους 
2%) 

 
• Ρητά καθορίζεται ότι απαγορεύεται η διάτρηση σωλήνων αποχέτευσης ακαθάρτων προς 

τη σύνδεση, μέσω ζωστήρων και δακτυλίων (σιδηρών στεφάνων), ή συγκόλληση με τους 
άλλους, όμοιου προορισμού, σωλήνες ή σωλήνες αερισμού. 

 
• Στα σημεία διέλευσης των σωλήνων διαμέσου τοίχων ή δαπέδων (όπου δεν έχουν 

προβλεφθεί οπές στις πλάκες του οπλισμένου σκυροδέματος πλακών), αυτοί θα 
περιβάλλονται από άλλους σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου (περιλαίμια), ώστε πιθανή 
μελλοντική αντικατάστασή τους να γίνει χωρίς φθορά των οικοδομικών στοιχείων και να 
αποφευχθούν φθορές από διαστολές. 
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Παγίδες (σιφώνια) 
 
Οι παγίδες (σιφώνια) στο δάπεδο θα έχουν διαστάσεις 0.12 Χ 0.25 m και θα φέρουν σχάρα Φ 
100 mm με αντίστοιχο "πώμα καθαρισμού". Οι παγίδες θα είναι κατασκευασμένες από PVC. 
 
Τα σιφώνια των ουρητηρίων θα είναι κλειστού τύπου και θα έχουν ορειχάλκινο πώμα αντί 
σχάρας (δηλαδή δύο "πώματα καθαρισμού"). 
 
 
Φρεάτια επισκέψεως (για ακάθαρτα όμβρια) 
 
Θα είναι διαστάσεων (καθαρών) σύμφωνα με την μελέτη και πάντως όχι μικρότερα των 30cm 
χ 30cm και βάθους μικρότερου των 30 cm. 
 
Η διάστρωση του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών θα γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα 
των 200 Kg τσιμέντου, πάχους 10 cm, και θα επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα 600 Kg 
τσιμέντου. 
 
Στον πυθμένα του φρεατίου θα ενσωματωθεί τεμάχιο, από πλαστικό σωλήνα που η καμπύλη 
γωνία μέχρι 90° κομμένο κατ' άξονα, ώστε να σχηματίζει ημικυκλικό πυθμένα διελεύσεως 
που αντιστοιχεί στην διάμετρο και διεύθυνση προς τον εισερχόμενο αγωγό αποχέτευσης. 
 
Όλα τα φρεάτια φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυμμα βαρέως τύπου, διαστάσεων αναλόγου 
με τις διαστάσεις των φρεατίων. 
 
 

-105-  



AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

 

Γ4. ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
(αφορά τμήματα που επισκευάζονται-ανακατασκευάζονται) 
 
 
4.1 Δίκτυο θέρμανσης - κλιματισμού - αερισμού 
 
Δίκτυα σωληνώσεων 
 
Οι σωληνώσεις του θερμού / ψυχρού νερού θα κατασκευαστούν από χαλκοσωλήνες μέχρι 
διάμετρο DN54 και από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή για διατομές μεγαλύτερες των 2". 
 
Τα όργανα διακοπής θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη στεγανότητα και αντοχή για την 
πίεση και θερμοκρασία του δικτύου. 
 
Όργανα ροής 
 
Όλα τα όργανα ροής (διακόπτες, βάνες, βαλβίδες, αντεπιστροφής κλπ.) θα είναι κατάλληλα 
για θερμό νερό και πίεση λειτουργίας 10 ατ. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής και 
απόλυτα στεγανά.  
 
Είδη σωλήνων 
 
Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες με ραφή. Μαύροι σιδηροσωλήνες  με ραφή. 
Χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή. 
 
Σύνδεση σωλήνων 
 
• Οι συνδέσεις των σιδηροσωλήνων με ραφή θα γίνονται με εξαρτήματα από 

μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) με ενισχυμένα χείλη ανάλογης αντοχής και 
γαλβανισμένα για τους γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες. Οι παραπάνω συνδέσεις των 
σωλήνων είναι κοχλιωτές και τα χρησιμοποιούμενα στις κοχλιώσεις υλικά στεγανότητας 
θα έχουν την απαιτούμενη αντοχή στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του ρευστού που 
διοχετεύεται στο σωλήνα με τις αντίστοιχες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας αυτού, 
μη υφιστάμενα οποιαδήποτε αλλοίωση ή διάλυση εντός του ρευστού κατά τη λειτουργία. 

 
• Οι συνδέσεις των χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή θα γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση 

οξυγονοκόλληση. Οι σε διακλάδωση συνδέσεις σωληνώσεων θα γίνονται γενικά με 
ειδικά εξαρτήματα. Ειδικότερα για τους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή συνιστάται οι 
συνδέσεις αυτές να γίνονται χωρίς ειδικό εξάρτημα, αλλά με συγκόλληση του σε 
διακλάδωση σωλήνα λοξά, με γωνία 45°, με σύγχρονη ελαφρύ καμπύλωση του κοντά 
στη σύνδεση άκρου του σωλήνα αυτού. 

 
Κάμψη σωλήνων 
 
Οι καμπυλώσεις των σωλήνων για διαμόρφωση του απαιτούμενου σχήματος αξονικής 
πορείας των σωληνώσεων πρέπει να εκτελούνται κατά τρόπο ώστε να μην παραβλάπτεται η 
αντοχή τους, ούτε να αλλοιώνεται το σχήμα της διατομής τους, που πρέπει να παραμένει 
πρακτικά κυκλική, σε όλο το μήκος της καμπύλης. Γι' αυτό η διαμόρφωση της καμπύλης θα 
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εκτελείται είτε με χρησιμοποίηση ειδικού εξαρτήματος με μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας, είτε 
με ειδική "εν θερμώ" κατεργασία καμπύλωσης του ίδιου του σωλήνα, εφ' όσον βέβαια το 
πάχος των τοιχωμάτων επιτρέπει αυτό. Σωληνώσεις διαμέτρου μέχρι 1" και προκειμένου για 
ανοικτές καμπύλες (μεγαλύτερες των 90°), θα κάμπτονται με ειδικό εργαλείο (κουρμπαδόρο). 
Για σωληνώσεις μεγαλύτερες της 1 1/4", θα χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια σχηματισμού. 
Για γωνίες και καμπύλες 90° θα χρησιμοποιούνται, ανεξάρτητα από τη διάμετρο, ειδικά 
τεμάχια σχηματισμού. 
 
Κλίση σωλήνων 
 
Οι κλίσεις του οριζόντιου δικτύου (κλειστών δικτύων, όπως της θέρμανσης) καθορίζονται σε 
0,5% έως 1% περίπου. Αυτές δεν είναι αναγκαίο να ανέρχονται ή να κατέρχονται συνεχώς, 
αλλά εκλέγονται εναλλάξ ανερχόμενες ή κατερχόμενες με μοναδική προσπάθεια ή συμβολή 
μίας ανόδου και μίας καθόδου να γίνεται κοντά στη βάση μίας στήλης ή θερμαντικού 
σώματος για διαφυγή των φυσαλίδων αέρα. 
 
Στήριξη σωλήνων 
 
• Οι σωληνώσεις (κατακόρυφοι ή οριζόντιοι) θα στερεώνονται επί της οικοδομικής 

κατασκευής. Οι θέσεις στερέωσης θα έχουν την ακόλουθη μέγιστη μεταξύ τους 
απόσταση, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων: 

 Διάμετρος σωλήνων            Διατομή ράβδου 
 1" και μικρότερη 1.50 μ. 
 1 1/4" και 1 1/2" 2.20 μ.  
 2" έως 4" 3.00 μ.  
 4" και μεγαλύτερη 4,00 μ. 

 
• Κατακόρυφοι σωλήνες στερεώνονται αμέσως επί της οικοδομικής κατασκευής, μέσω 

συνήθων διμερών στηριγμάτων. Οριζόντιοι σωλήνες αναρτώνται από την οικοδομική 
κατασκευή, μέσω σιδερένιας ράβδου κυκλικής διατομής ως ακολούθως: 

 Διάμετρος σωλήνων            Διατομή ράβδου 
  

 2" και μικρότερη 3/8" 
 2 1 /2" έως 3 1 /2" 1 /2"  
 4" έως 5 1 /2" 5/8"  
 6" και μεγαλύτερη 3/4" 
 
• Περισσότερες από μία σωληνώσεις παράλληλα οδεύουσες - οριζόντιες ή κατακόρυφες- 

μπορούν να στερεωθούν σε ιδιαίτερη σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο αναλόγως 
αντοχής. Οι σωληνώσεις που καλύπτονται με μόνωση, περιβάλλονται για προστασία της 
στις θέσεις στερέωσης με γαλβανισμένο σιδηροέλασμα πάχους περίπου 1 χιλ. και σε 
μήκος τουλάχιστον διπλάσιο της εξωτερικής διαμέτρου της μόνωσης. Και οι κατασκευές 
αυτές περιλαμβάνονται στην τιμή της σωλήνωσης. 

 
Διέλευση σωλήνων από οικοδομικές κατασκευές 
 
Κάθε σωλήνωση που διαπερνά δάπεδο, οροφή ή τοίχο θα περιβάλλεται από μεταλλικό 
περίβλημα, έτσι ώστε μεταξύ αυτού και της σωλήνωσης να παραμένει διάκενο της τάξης 
περίπου των 12 χιλ. Τα μεταλλικά αυτά περιβλήματα, προκειμένου περί διαχωριστικών 
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τοίχων θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 χιλ . του αρμού διέλευσης 
καλυπτομένου με ξύλινη ροζέτα καλαίσθητης εμφάνισης. 
 
Προκειμένου περί δαπέδων, οροφών ή εξωτερικών τοίχων τα περιβλήματα αυτά θα είναι από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με ανάλογη στεγανοποίηση του αρμού διέλευσης. Η 
στεγανοποίηση με γέμισμα του κενού με "σουλάτσο" και κατάλληλη για τη θερμοκρασία του 
νερού που διέρχεται μαστίχη. Και στην περίπτωση αυτή ο αρμός επί της εσωτερικής 
επιφάνειας εξωτερικών τοίχων ή οροφών θα καλυφθεί με ξύλινη ροζέτα. Στις περιπτώσεις 
σωληνώσεων που καλύπτονται με μόνωση το ως άνω μεταλλικό περίβλημα θα τεθεί 
προφανώς εξωτερικά της μόνωσης. 
 
Προστασία σωλήνων μέσα στο έδαφος 
 
Οι μέσα στο έδαφος σωλήνες θα τοποθετηθούν με έδραση πάνω σε βάση από γαρμπίλι, 
πάχους 15 cm και άμμο θάλασσας, πάχους 5cm στον πυθμένα χαντακιού, βάθους 100 cm, 
από την επιφάνεια του εδάφους. 
 
Οι σωληνώσεις αυτές (μέσα στο έδαφος) θα προστατεύονται με περιτύλιξη από ισχυρό 
κανναβένιο ύφασμα (λινάτσα) με δύο στρώσεις (ελικοειδής περιτύλιξη και υπερκάλυψη κάθε 
μίας στρώσης με το πλάτος της επόμενης), το οποίο προηγούμενα θα έχει βουτηχτεί μέσα σε 
ζεστή πίσσα 80/100 ή σε άλλο κατάλληλο ασφαλτικό, π.χ. FLINKOTE κ.λ.π. Στη συνέχεια, 
οι σωλήνες θα καλυφθούν με στρώμα από άμμο θάλασσας, πάχους 5 cm. Το υπόλοιπο ύψος 
του χαντακτού θα γεμίσει με προϊόντα της εκσκαφής, τα οποία θα κοσκινίζονται 
προηγούμενα καλά. Στα τμήματα που οι σωλήνες -διασταυρώνουν δρόμους διέλευσης 
οχημάτων θα τοποθετούνται μέσα σε πλαστικό σωλήνα 10 atm. μεγαλύτερης διαμέτρου, ο 
οποίος στη συνέχεια θα εγκιβωτίζεται μέσα σε οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
Βαφή σωληνώσεων 
 
Όλες οι σωληνώσεις που διέρχονται από χάνδακες ή δάπεδα ή πρόκειται να μονωθούν, θα 
ελαιοχρωματιστούν με διπλή στρώση μινίου. Οι εξωτερικές σωληνώσεις που δεν μονώνονται, 
θα ελαιοχρωματίσουν, οι μεν μαύροι σωλήνες με δύο στρώσεις μινίου και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος, οι δε γαλβανισμένες με μία στρώση μινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. 
Ο ελαιοχρωματισμός θα είναι κάθε φορά ανάλογης αντοχής για τη θερμοκρασία του νερού 
που διέρχεται από την αντίστοιχη σωλήνωση. Επίσης με ριπολίνη φωτιάς θα επιχρισθούν 
όλες οι σιδηρές κατασκευές για διαμόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων κ.λ.π. Οι σωληνώσεις, 
μονωμένες ή όχι, θα φέρουν εξωτερικά και σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 6 μέτρων 
μεταξύ τους, έγχρωμους δακτυλίους πλάτους 25 χιλ. για το χαρακτηρισμό του ρευστού που 
διέρχεται από τους σωλήνες. Για διακλαδώσεις μήκους μικρότερου των 6 μ. θα υπάρχει 
τουλάχιστον μία ένδειξη. Τα χαρακτηριστικά χρώματα των δακτυλίων αυτών θα είναι ως 
ακολούθως: 
 
Σωληνώσεις προσαγωγής 
ζεστού νερού θέρμανσης:  Χρώμα κόκκινο (διπλός δακτύλιος) 
 
Σωληνώσεις επιστροφής 
ζεστού νερού θέρμανσης:  Χρώμα κόκκινο (απλός δακτύλιος) 
 
Σωληνώσεις κρύου νερού 
κατανάλωσης:  Χρώμα κυανούν (απλός δακτύλιος) 
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Σωληνώσεις προσαγωγής 
ζεστού νερού κατανάλωσης: Χρώμα πορτοκαλόχρουν (διπλός δακτύλιος) 
 
Σωληνώσεις επιστροφής 
ζεστού νερού κατανάλωσης: Χρώμα πορτοκαλόχρουν  (απλός δακτύλιος) 
 
Σωληνώσεις πετρελαίου 
(εάν υπάρχουν) :  Χρώμα μαύρο (απλός δακτύλιος) 
 
Σωληνώσεις προσαγωγής  
 ψυχρού νερού κλιματισμού:  Χρώμα πράσινο (διπλός δακτύλιος) 
 
Σωληνώσεις επιστροφής  
ψυχρού νερού κλιματισμού: Χρώμα πράσινο (απλός δακτύλιος) 
 
Όλες οι σωληνώσεις μετά τον ελαιοχρωματισμό τους θα έχουν βέλη, κατά διαστήματα, με τη 
φορά ροής του περιεχομένου ρευστού. Το μέγεθος του βέλους θα ανταποκρίνεται στην 
εξωτερική διάμετρο του σωλήνα (μετά τη μόνωση), θα είναι ισομεγέθες (με στάμπα) και 
ευκρινούς χρώματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού. 
 
Διαστολή σωληνώσεων 
 
Για την κατασκευή των δικτύων θα ληφθεί υπόψη η διαστολή κατά τη λειτουργία των 
σωληνώσεων, ιδίως για τα δίκτυα που εξυπηρετούν ρευστά με ευρέως μεταβαλλόμενα 
θερμοκρασιακά όρια. Για την παραλαβή των διαστολών τούτων προβλέπεται η τοποθέτηση 
ειδικών διαστολικών εξαρτημάτων. Στα ευθύγραμμα τμήματα των δικτύων ζεστού νερού 
(κατανάλωσης - θέρμανσης) θα τοποθετηθούν εξουδετερωτές (διαστολικά) σε αποστάσεις 
30μ. περίπου και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό. Η 
τοποθέτησή τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει vα ληφθεί 
πρόνοια για τη μετακίνηση των σωλήνων κατά τέτοιο τρόπο ώστε η διαστολή τους να 
παραλαμβάνεται από τους εξουδετερωτές διαστολής που θα τοποθετηθούν για το σκοπό 
αυτό. Οι κατακόρυφες στήλες μικρού μήκους θα στερεώνονται ακλόνητα στο μέσο της 
οικοδομικής κατασκευής, με δυνατότητα έτσι-διαστολής από τις δύο πλευρές του σημείου 
ακλόνητης στήριξης. Τα εντός χανδάκων οριζόντια δίκτυα μπορούν να αποκτήσουν την 
απαιτούμενη -ελαστικότητα για διαστολή με κατάλληλες αλλαγές πορείας των σωληνώσεων 
με ενδιάμεσες στηρίξεις: Οι διακλαδώσεις για σύνδεση με τα διάφορα μηχανήματα και 
συσκευές τόσο από τις κατακόρυφες στήλες όσο και από τις οριζόντιες σωληνώσεις, θα 
διαμορφώνονται με τις απαιτούμενες κάμψεις των σωλήνων για τη δυνατότητα διαστολών 
τόσο των διακλαδώσεων όσο και των με αυτές συνδεομένων κυρίων σωληνώσεων. 
 
Μονώσεις σωλήνων  
 
Τα υλικά των θερμικών μονώσεων των σωλήνων πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη 
αντοχή στις αντίστοιχες θερμοκρασίες και κλιματιστικές συνθήκες. Μονωτικά υλικά 
οργανικής προέλευσης (φελλός, μετάξι κ.λ.π.) πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη 
επεξεργασία για να μην προσβάλλονται από οργανικά παράσιτα και θα χρησιμοποιούνται 
μόνο για εμφανείς σωληνώσεις. Η εξωτερική επιφάνεια των μονώσεων πρέπει vα είναι ομαλή 
και λεία. Οι μονωτικές επικαλύψεις των σωλήνων θα διακόπτονται όταν μεσολαβούν 
δικλείδες, συσκευές κ.λ.π. Στις θέσεις που τερματίζονται οι μονωτικές στρώσεις των 
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σωλήνων θα τοποθετούνται περιλαίμια συγκράτησης από λεπτή ορειχάλκινη ταινία πάχους 
0,3 έως 0,4 χιλ. και πλάτους 20 έως 30 χιλ . 
 
 
Εξαρτήματα δικτύων  
 
• Δικλείδες απομόνωσης 
 Δικλείδες απομόνωσης θα εγκατασταθούν σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων, τους 

δευτερεύοντες κλάδους και τις στήλες. Οι δικλείδες απομόνωσης, βάνες, διακόπτες 
κ.λ.π. θα είναι σφαιρικού τύπου (BALL VALVES). 

• Λυόμενοι σύνδεσμοι 
 Λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ ή φλάντζες) θα παρεμβάλλονται: 

- Στις συνδέσεις των σωληνώσεων μετά μηχανημάτων, δεξαμενών, αντλιών κ.λ.π., 
για τη δυνατότητα ευχερούς αποσύνδεσής τους, χωρίς ιδιαίτερη επέμβαση επί του 
δικτύου. 

- Στη μία πλευρά κάθε δικλείδας απομόνωσης ή βαλβίδας αντεπιστροφής. 
- Σε ορισμένες θέσεις του δικτύου που θα καθορισθούν κατόπιν έγκρισης της 

επίβλεψης, για τη δυνατότητα ευχερούς αποσυναρμολόγησής του. 
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4.2 Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 
 
Αγωγοί - Καλώδια - Γυμνοί χάλκινοι αγωγοί 
 
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν στις ορατές εγκαταστάσεις ή μέσα σε πλαστικούς ή σε 
χαλύβδινους σωλήνες ή σε εσχάρες ή σε κανάλια καλωδίων θα έχουν αγωγούς από χαλκό με 
θερμοπλαστική μόνωση και εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα από θερμοπλαστική ή 
ελαστική ουσία και θα είναι τύπου NYA ή  ΝΥΜ ή ΝΥΥ. 
 
Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύμφωνα με τον πίνακα 111 του άρθρου 135 κατηγορίας 
3α, και VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). 
 
Οι αγωγοί των καλωδίων θα είναι μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι (ανάλογα με την διατομή), με 
διατομή κυκλικού τομέα. 
 
Σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται ανεξάρτητες γραμμές γειώσεως, αυτές θα 
κατασκευασθούν με γυμνούς χάλκινους αγωγούς. 
 
Οι γυμνοί χάλκινοι αγωγοί θα είναι σύμφωνα με VDE 0255/51 και VDE 0265/52. 
 
Σωλήνες Κουτιά οργάνων διακοπής - Κουτιά διακλαδώσεων 
 
Οι πλαστικοί σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο 
Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, του βαρύτερου στην αγορά τύπου, με πάχος 
τοιχωμάτων τουλάχιστον 1 ,25mm. . 
 
Οι πλαστικοί σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από PVC με τα παρακάτω στοιχεία: 
 
• Ονομαστική διάμετρος 13,5 mm 16 mm 21 mm 
• Εσωτερική διάμετρος 13,5 mm 17 mm 21,6 mm 
• Εξωτερική διάμετρος 16 mm 20 mm 25 mm 
• Πάχος τοιχώματος 1,25 mm 1,50 mm 1,70 mm 
 
Οι σωλήνες που θα εγκατασταθούν μέσα σε σκυρόδεμα θα είναι πλαστικοί, ενισχυμένοι 
βαρέως τύπου κατά DIN 49019 Β1 2 και VDE 0605 ή χαλυβδοσωλήνες 
 
Για ορατή εγκατάσταση πάνω σε τοίχο θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διακλαδώσεως και 
διελεύσεως τύπου ανθυγρού από βακελίτη εγκεκριμένα από το Υπουργείο Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων. Οι τύποι που θα εγκατασταθούν είναι: 

 
Κ1 Φ 80mm ταυ 
Κ2 Φ 80mm σταυρός 
Κ3 100x100mm τετράγωνο μικρό 
Κ4 150x150mm τετράγωνο μεγάλο 

 
Για χωνευτή εγκατάσταση σε τοίχους, και όπου αλλού απαιτηθεί να γίνει χωνευτή 
εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διακλαδώσεως πλαστικά, με διαστάσεις που 
καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 
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Όλα τα παραπάνω κουτιά να είναι επίσης εγκεκριμένα από το Υπουργείο Ενέργειας και 
Βιομηχανίας. Τα κουτιά οργάνων διακοπής που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου 
εμπορίου. 
 
Οι ορατοί χαλυβδοσωλήνες θα βάφονται αφού καθαρισθούν με μια στρώση μινίου και δύο 
στρώσεις ελαιοχρώματος. 
 
Οι σωλήνες θα βάφονται πριν την εγκατάστασή τους. 
 
Σχάρες και κανάλια τοποθετήσεώς καλωδίων 
 
Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευμάτων ΝΥΜ ή ΝΥΥ ή γυμνών χάλκινων 
αγωγών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταλλικές σχάρες, από διάτρητη γαλβανισμένη 
λαμαρίνα, ανοικτού τύπου, με τα ειδικά εξαρτήματα για τη στήριξή τους, ενώ για τις 
ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ασθενών ρευμάτων θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά κανάλια 
κλειστού τύπου (με καπάκι). Οι σχάρες ή τα κανάλια θα έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε 
καλώδια σε ποσοστό 20%. 
 
Οι σχάρες ή τα κανάλια θα είναι βαρέως τύπου και με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

α/α Διαστάσεις 
(πλάτος x ύψος) 

Πάχος  
ελάσματος 

1. 100 Χ 50 1,0mm 
2. 200 X 50 1,0mm 
3. 300 X 50 1,5mm 
4. 400 X 50 1,5 mm 

 
Οι σχάρες ή τα κανάλια θα κατασκευασθούν από χαλυβδόφυλλα προγαλβανισμένα σύμφωνα 
με το DIN 17162. Το πάχος του γαλβανίσματος θα είναι κατά μέσον όρο 21 μ. 
 
Τα στηρίγματά τους θα είναι από, χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο σε θερμό λουτρό πάχους 
τουλάχιστον 20mm. Τα στηρίγματα θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm μεγαλύτερο από το 
πλάτος της σχάρας ή καναλιού που στηρίζουν και θα είναι βαρέως τύπου, δηλαδή για μέγιστο 
φορτίο 500 kp. 
 
Οι αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων θα είναι τέτοιες ώστε οι σχάρες πλάτους 100-300mm 
να δέχονται φορτίο 100 kp/m. 

Οι ορθοστάτες θα είναι από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο σε θερμό λουτρό πάχους 
τουλάχιστον 3mm μονοί ή διπλοί ανάλογα με τα φορτία των εσχαρών, μορφής διπλού Π. Οι 
αποστάσεις μεταξύ τους καθορίζονται από τις αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων των 
σχαρών σύμφωνα με προηγούμενη παράγραφο. 
 
Το καπάκι στις σχάρες των ασθενών ρευμάτων θα στηρίζεται με CLIPS.  
 
Η διαμόρφωση των καμπύλων, σταυρών, ανεβοκατεβασμάτων, συστολών και λοιπά, θα 
γίνεται με ειδικά εξαρτήματα. 
 
Για σχάρες ή κανάλια μέχρι πλάτους 200mm, οι ορθοστάτες μπορούν να αγκυρώνονται σε 
τοίχους, ενώ για μεγαλύτερη πλάτη οι ορθοστάτες θα αναρτώνται από την οροφή. 
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Γενικά η κατασκευή των σχαρών ή καναλιών θα είναι πολύ επιμελημένη και θα γίνει με 
τρόπο που θα επιτρέπει να στηριχθούν άτομα πάνω σ' αυτές χωρίς παραμορφώσεις των 
σχαρών, καναλιών ή των υποστηριγμάτων ή των ορθοστατών. 
 
Ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ 
 
Οι ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση, τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ, 
προβλέπονται ορατές ή χωνευτές μέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες ή πάνω σε 
μεταλλική σχάρα από διάτρητη λαμαρίνα, ανοικτού τύπου ή μέσα σε πλαστικά κανάλια ή και 
ορατές επί στηριγμάτων. 
 
Σε περίπτωση γραμμών από καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ μέσα σε χαλυβδοσωλήνες, καθορίζεται 
ότι η εσωτερική διάμετρος του χαλυβδοσωλήνα θα είναι τουλάχιστον διπλάσια της 
εξωτερικής διαμέτρου του περιεχομένου καλωδίου. 

Οι ορατές γραμμές με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ, θα κατασκευάζονται με στηρίγματα 
αποστάσεως από πλαστικό υλικό, που θα απέχουν μεταξύ τους 30cm το πολύ, εκτός από τα 
σημεία κάμψεως, όπου η πυκνότητα θα είναι μικρότερη. 
 
Σε περίπτωση παράλληλης όδευσης σε τοίχους ή οροφές, περισσότερων των τριών ορατών 
γραμμών με καλώδια ΝΥΥ ή ΝΥΜ τα στηρίγματα των διαφόρων γραμμών θα βρίσκονται σε 
ευθεία και θα είναι ειδικής μορφής, ώστε να στερεώνονται σε ειδικής διατομής μεταλλικές 
ράβδους ("σιδηρόδρομος"). Οι μεταλλικές ράβδοι θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ ή 
ηλεκτρολυτικά. 
 
Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευμάτων, θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με 
τις θέσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, σχάρες ανοικτού τύπου. Κάθε σχάρα θα έχει 
χωρητικότητα καλωδίων κατά 20% τουλάχιστον μεγαλύτερη από αυτήν της φάσεως 
κατασκευής. 
 
Ο μέγιστος αριθμός καλωδίων ΝΥΜ μέσα σε πλαστικά κανάλια θα δίνεται από τον 
κατασκευαστή τους ανάλογα με τη διατομή του καλωδίου. 
 
Ειδικά τονίζεται ότι οι διαδρομές καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ, για τροφοδότηση μηχανημάτων, 
θα είναι συνεχείς από το τοπικό πίνακα τροφοδοτήσεώς τους μέχρι το προβλεπόμενο 
μηχάνημα. 
 
Γραμμές από γυμνό χαλκό 
 
Σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται ανεξάρτητες γραμμές γραμμές γειώσεως, αυτές θα 
κατασκευασθούν γενικά με γυμνούς χάλκινους αγωγούς, μέσα σε σωλήνες, ή επί 
στηριγμάτων, ή πάνω σε μεταλλική σχάρα ανοικτού τύπου. Ισχύουν και εδώ όσα 
αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους για τα καλώδια ΝΥΜ όσον αφορά τις 
διαμέτρους σωλήνων, τα στηρίγματα κλπ. 
 
Διακόπτες - Ρευματοδότες - Μπουτόν 
 
Οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γενικά με πλήκτρο, και θα είναι ικανότητος 
διακοπής τουλάχιστον 10Α και βαθμού στεγανότητας όπως καθορίζεται από τους 
κανονισμούς Ε.Η.Ε. 
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Δηλαδή στους χώρους που ανήκουν κατά τους κανονισμούς στην κατηγορία των ξηρών, οι 
διακόπτες θα είναι χωνευτοί, λευκοί, τετράγωνοι, και στους χώρους της κατηγορίας των 
πρόσκαιρα ή μόνιμα υγρών, οι διακόπτες θα είναι στεγανοί, (με πλήκτρο επίσης). 
 
Οι ρευματοδότες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γενικά εντάσεως λειτουργίας 16Α και 
βαθμού στεγανότητας όπως καθορίζεται από τους κανονισμούς. 
 
Στους χώρους γραφείων κλπ οι ρευματοδότες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι, λευκοί τύπου 
ΣΟΥΚΟ. 
 
Στους χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι ρευματοδότες θα είναι 
στεγανοί, τετράγωνοι, λευκοί ΣΟΥΚΟ . 
 
Οι τριφασικοί ρευματοδότες θα είναι πενταπολικοί δηλαδή τρεις φάσεις, ουδέτερος και 
γείωση, κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση, τάσεως 380V, εντάσεως 32Α και θα φέρουν 
επαφές για κυκλικούς ακροδέκτες. 
 
Πιεστικά κουμπιά (μπουτόν) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εντάσεως λειτουργίας 6Α, 
χωνευτά, λευκά, τετράγωνα απλά ή στεγανά, όπως εκάστοτε απαιτείται. 
 
Στις περιπτώσεις που σε μια χωνευτή εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί στεγανός 
διακόπτης ή ρευματοδότης τότε η βάση του οργάνου θα χωνευτεί στον τοίχο. 
 
Εκτός από περιπτώσεις που αναφέρονται στα σχέδια, τα ύψη που θα εγκατασταθούν οι 
διακόπτες και οι ρευματοδότες από τελειωμένο δάπεδο θα είναι γενικά, τα ακόλουθα : 
 
α. Οι διακόπτες σε ύψος h=1 ,20m. 
 
β. Οι ρευματοδότες σε ύψος h=0,30m (Στα γραφεία χωρίς επίπλωση, στους διαδρόμους και 

σε άλλους γενικής χρήσεως χώρους). 
 
γ. Οι ρευματοδότες σε ύψος h=0,90m (Στα γραφεία με επίπλωση και γενικά όπου υπάρχουν 

πάγκοι).  
 
Μεταλλικοί πίνακες διανομής τύπου ερμαρίου 
 
Οι μεταλλικοί πίνακες διανομής τύπου ερμαρίου θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, 
ημιχωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση, του γνωστού τύπου STAB (STAΒ-VERTEILUNGEN) 
κατασκευασμένοι και εξοπλισμένοι όπως καθορίζεται στις παρακάτω παραγράφους, θα έχουν 
δε βαθμό προστασίας σύμφωνα με τα DIN 4005011EC 144, ανάλογα με τις απαιτήσεις των 
χώρων που τοποθετούνται. 
 
Κάθε πίνακας θα έχει χώρο για εφεδρικές αναχωρήσεις περίπου 20% για μελλοντική ζήτηση, 
ο δε διακόπτης εισόδου και οι μπάρες του θα είναι υπολογισμένα ώστε να καλύπτουν πλήρως 
και το αναμενόμενο φορτίο των εφεδρικών γραμμών. 
 
Οι πίνακες τύπου STAB θα αποτελούνται : 
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α. Από μεταλλικό ερμάριο κλειστό, από λαμαρίνα ψυχρής ελάσεως, για την τοποθέτηση 

των οργάνων του πίνακα. 
 
β. Από μεταλλικό πλαίσιο, τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος του πίνακα, πάνω στον 

οποίο θα στερεώνεται η πόρτα του πίνακα. 
 
γ. Η πόρτα θα κατασκευασθεί επίσης από λαμαρίνα ψυχρής ελάσεως και θα έχει ειδικό 

κλειδί (Pass-Partout) όμοιο για όλους τους πίνακες. 
 
δ. Στο κάτω δεξιά εσωτερικό μέρος της πόρτας θα τοποθετηθεί πινακίδα κάτω από 

διαφανές πλαστικό πάχους 1 mm που να δείχνει με λεπτομέρεια τη συνδεσμολογία του 
πίνακα. 

 
ε. Στο κέντρο του εξωτερικού μέρους της πόρτας θα τοποθετηθεί πινακίδα από χαραγμένο 

πλαστικό, με την ονομασία του πίνακα. 
 
στ. Από μεταλλική μετωπική πλάκα, στην οποία θα ανοιχτούν οι κατάλληλες τρύπες για τα 

όργανα του πίνακα. 
 
ζ. Στην πλάκα αυτή θα υπάρχουν κατάλληλες χάρτινες πινακίδες με πλαστικά καλύμματα, 

για να γραφτούν τα κυκλώματα. 
 
η. Το πάχος της λαμαρίνας του ερμαρίου και της μπροστινής πλάκας θα είναι 1,25mm. Θα 

προβλεφθεί μηχανική ασφάλιση της μετωπικής πλάκας όταν ο γενικός διακόπτης του 
πίνακα είναι στη θέση ΕΝΤΟΣ. 

 
Σημειώνεται, ότι οι στεγανοί μεταλλικοί πίνακες θα είναι κατασκευασμένοι όπως και οι μη 
στεγανοί, με τη διαφορά ότι : 
 
α. Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες ηλεκτρικές γραμμές θα προσαρμόζονται στεγανά σ' 

αυτούς, με κατάλληλα εξαρτήματα χαλύβδινων σωλήνων (στυπιοθλίπτες, παξιμάδια κλπ) 
 
β. Θα έχουν υποχρεωτικά πόρτα, στεγνά προσαρμοζόμενη στο πλαίσιό της, με ελαστικό 

παρέμβυσμα. 
 
γ. Θα έχουν γείωση της πόρτας με χάλκινη πλεξούδα. 
 
Οι πίνακες θα βαφούν μετά τον καθαρισμό τους, με δύο στρώσεις ειδικής αντιδιαβρωτικής 
βαφής και ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα που θα αποφασισθεί από την Επίβλεψη. 
 
Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα ενσωματωμένα σ' αυτούς όργανα 
διακοπής, χειρισμού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κλπ να είναι εύκολα προσιτή, μετά την 
αφαίρεση των μπροστινών καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές 
θέσεις, και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς 
μεταβολή της καταστάσεως των παρακείμενων οργάνων. 
 
Οι μπάρες των πινάκων θα είναι κατά DIN 43671/9.53, ίσης τουλάχιστον επιτρεπόμενης 
εντάσεως με το γενικό διακόπτη του πίνακα και θα αντέχουν στα ρεύματα βραχυκυκλώσεως. 
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Οι πίνακες θα είναι συνδεσμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, και θα έχουν 
ευχέρεια στην είσοδο και σύνδεση των καλωδίων των κυκλωμάτων, όπως επίσης θα πρέπει 
να δοθεί μεγάλη σημασία στη καλή και σύμμετρη εμφάνισή τους. 
 
Οι κατασκευαστικές αρχές που θα τηρηθούν είναι: 

 
α. Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα. 
 
β. Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) θα τοποθετηθούν 

συμμετρικά προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα). 
 
γ. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διαταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συμμετρικά 

προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 
 
Για τα φώτα των χώρων που ελέγχονται όχι με τοπικούς διακόπτες, αλλά με διακόπτες πάνω 
στους πίνακες, θα χρησιμοποιηθούν διακόπτες, τύπου πίνακα (ραγοδιακόπτες) όμοια σε 
εμφάνιση με τους μικροαυτομάτους προστασίας των γραμμών. Έτσι στους σχετικούς πίνακες 
φωτισμού, οι μικροαυτόματοι και οι διακόπτες τύπου πίνακα (ραγοδιακόπτες) θα διακριθούν 
σε δύο ομάδες. 
 
Επειδή δεν είναι από τώρα γνωστή η σειρά με την οποία θα φθάνουν τα καλώδια στην πάνω 
πλευρά του πίνακα θα αφεθεί αρκετός χώρος (10 τουλάχιστον εκατοστά), μεταξύ της σειράς 
των κλέμενς (βλέπε πιο κάτω) και της πάνω πλευράς του πίνακα. Γενικά οι πίνακες θα 
χωνευτούν σε τοίχους, και στην πάνω πλευρά τους θα υπάρχουν "κτυπήματα" 
(KNOCKOUTS), που θα μπορούν να ανοιχθούν με απλό κτύπημα. Οι τρύπες (ή τα 
KNOCKOUTS) για την τοποθέτηση των στυπιοθλιπτών θα είναι όσες απαιτούνται για τον 
αριθμό των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών, συνυπολογιζομένων των εφεδρικών 
γραμμών και των αγωγών γειώσεως. 
 
Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, 
δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, ομαδικά μέσα σε κανάλια PVC, ή μόνα τους, ευθείες και 
σύντομες διαδρομές, θα είναι στα άκρα τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με 
κατάλληλες βίδες και ροδέλες, και δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ. 
Επίσης μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην από αισθητική και λογική άποψη άρτια 
πρόσδεση των καλωδίων σε ομάδες, όπου τούτο απαιτείται. 
 
Οι ζυγοί (μπάρες) χαλκού που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τυποποιημένων διατομών. Οι 
διατομές των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι 
επαρκείς, για τις αντίστοιχες εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές και θα αντέχουν στα 
ρεύματα βραχυκυκλώσεως. 
 
Απαραίτητο είναι να τηρηθεί ένα καθορισμένο σύστημα για τη σήμανση των φάσεων. Ετσι η 
ίδια φάση θα σημαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρώμα και επί πλέον, σε τριφασικές διανομές, 
κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση ως προς τις άλλες, τηρούμενης της ίδιας 
σειράς πάντοτε (π.χ. η R αριστερά, η S στο μέσο, η Τ δεξιά) σε ότι αφορά τις ασφάλειες και 
τα κλέμενς. 
 
Γενικά, η συνδεσμολογία των πινάκων STAB θα είναι πλήρης σε τρόπο ώστε να μην 
απαιτείται για τη λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτησή τους και η σύνδεσή τους με τις 
εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, οι οποίες θα έχουν αριθμούς κυκλωμάτων. 
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Οι πίνακες θα έχουν δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μονώσεως, τα αποτελέσματα των οποίων 
θα συμφωνούν κατ' ελάχιστο προς τα οριζόμενα από τους επίσημους κανονισμούς του 
Ελληνικού Κράτους και των στοιχείων της μελέτης. 
 
Φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων 
 
Τα φωτιστικά σώματα είναι: 
 
α) Οροφής ή τοίχου 
β) κρεμαστά όπου χρειάζεται 
γ) ψευδοροφής 
 
Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αρχίζει από τη σύνδεση με τους τροφοδοτικούς 
αγωγούς ή καλώδια και περιλαμβάνει τη σύνδεση με τους διακλαδωτήρες (κλέμενς), που 
βρίσκονται πάνω στο φωτιστικό, την προσαρμογή στις ψευδοροφές ή την τοποθέτηση στις 
οροφές, ή στους τοίχους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης με όλα τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά ανάρτησης, στήριξης (βίδες, ούπατ, ROW BOLTS κ.λ.π.), την αποκατάσταση 
των ζημιών (μερεμέτια) και τις δοκιμές. 
 
Μετασχηματιστές χαμηλής τάσης 42 V, 24 V κ.λ.π. 
 
Όσοι από τους μετασχηματιστές εγκατασταθούν μέσα σε ερμάρια, θα τοποθετηθούν πάνω σε 
μεταλλική κατασκευή. Τα ντουλάπια θα έχουν περσίδες, για τον κατάλληλο αερισμό των 
μετασχηματιστών. 
 
Τα αγώγιμα ηλεκτρικά μέρη του μετασχηματιστή θα είναι απομονωμένα από τα μεταλλικά 
μέρη του κελύφους του και της μεταλλικής κατασκευής όπου θα εγκατασταθεί. 
 
Η σύνδεση των τυλιγμάτων τον μετασχηματιστή με τα καλώδια θα γίνει σε ειδικούς 
ακροδέκτες βιομηχανικού τύπου (κλέμενς) που θα είναι εγκατεστημένοι στο κέλυφος του 
μετασχηματιστή ή με ειδικούς διακλαδωτήρες μέσα σε στεγανά πλαστικά κουτιά 
διακλάδωσης (ανθυγρού). 
 
Στην περίπτωση που η σύνδεση των καλωδίων γίνεται μέσα σε κουτιά ανθυγρού  αυτά θα 
στερεωθούν πάνω στο μεταλλικό κουτί εγκατάστασης του μετασχηματιστή. 
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4.3 Εγκατάσταση τηλεφώνων – δικτύου Η/Υ 
 
Τρόπος κατασκευής τηλεφωνικών γραμμών – δικτύου Η/Υ 
 
Οι γραμμές εσωτερικών και αστικών τηλεφωνικών συνδέσεων θα ανακατασκευασθούν 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα, τα δε υλικά που χρησιμοποιούμε θα είναι όπως καθορίζονται 
στα παρακάτω άρθρα, τηρώντας οπωσδήποτε τις διατάξει; των Κανονισμών που ισχύουν στο 
Ελληνικό Κράτος "Περί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων" και των Κανονισμών του 
ΟΤΕ "Περί Μελέτης, Κατασκευής, Ελέγχου και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων 
Οικοδομών'' (ΦΕΚ 269, Τεύχος Β', 3/4/71) και "Τοποθέτησης και Συντήρησης 
Δευτερευουσών Εγκαταστάσεων'' (ΦΕΚ  269, Τεύχος Β', 8/4/71) και τον κανονισμό EIA-
TIA-568. 
 
Τηλεφωνικές γραμμές με αγωγούς θερμοπλαστικής μόνωσης 
 
• Οι εν λόγω γραμμές θα είναι για το κάθε καθοριζόμενο αριθμό αγωγών CAT 5e. 
 
• Οι αγωγοί των εσωτερικών και αστικών τηλεφωνικών συνδέσεων θα οδεύουν γενικά 

μέσα σε εντοιχισμένους πλαστικούς σωλήνες πλην των περιπτώσεων όπου, για λόγους 
μηχανικής προστασίας, θα εγκατασταθούν εντός χαλυβδοσωλήνων. 

 
Γραμμές ασθενών ρευμάτων στο ύπαιθρο 
 
• Οι γραμμές αυτές θα είναι υπόγειες και θα κατασκευασθούν με καλώδια του τύπου που 

καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές μέσα σε σωλήνες αποχέτευσης πλαστικούς από 
P.C.V. 4atm. 

 
• Σε κατάλληλες θέσεις θα προβλεφθούν φρεάτια από σκυρόδεμα, με χυτοσιδερένια 

καλύμματα, για το τράβηγμα των καλωδίων. 
 
• Στις διελεύσεις των δρόμων, οι σωλήνες θα εγκλωβίζονται σε σκυρόδεμα για μηχανική 

προστασία. 
 
Κουτιά διελεύσεως 
 
• Κουτιά διελεύσεως θα τοποθετηθούν και πάνω από κάθε κατανεμητή. Οι διαστάσεις θα 

είναι ανάλογες με τον αριθμό ζευγών που περνάει μέσα από αυτά σύμφωνα με τον 
κανονισμό του ΟΤΕ (ΦΕΚ 767 Φ2/31/12.92). 

 
Γείωσης τηλεφωνικής εγκαταστάσεως 
 
Για την γείωση προστασίας του μεταλλικού μέρους της κατασκευής των κατανεμητών 
τηλεφώνων και του τηλεφωνικού κέντρου, προβλέπεται η σύνδεση αυτών με τον κεντρικό 
αγωγό γείωσης του κτιρίου, εάν η αντίσταση της γείωσης του κτιρίου είναι μικρότερη ή ίση 
με 1Ω. 
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4.4  Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας  
 
Γραμμές εγκατάστασης πυρανίχνευσης 
 
Οι γραμμές της εγκατάστασης πυρανίχνευσης  θα κατασκευασθούν με καλώδια ΝΥΜ. Οι 
γραμμές από ανιχνευτές, αγγελτήρες με πίεση κουμπιού, θα κατασκευασθούν με καλώδια 
ΝΥΜ μέσα σε χαλυβδοσωλήνες. 
 
 
Γραμμές ηχητικών οργάνων συναγερμού 
 
Οι γραμμές της εγκατάστασης ηχητικών οργάνων συναγερμού θα κατασκευασθούν με 
θωρακισμένα καλώδια 2 Χ 1,0 mm2  μέσα σε χαλυβδοσωλήνες. 
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Γ5. ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
5.1 Γενικά 
 
Οι δοκιμές που αναφέρονται πιο κάτω δεν είναι περιοριστικές και μπορεί το Κέντρο να 
απαιτήσει από τον εργολάβο οποιαδήποτε άλλη δοκιμή κρίνει σκόπιμη για τον έλεγχο της 
καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
 
Μόλις ολοκληρώνεται κάθε εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης θα δοκιμάζεται σύμφωνα 
με την προδιαγραφόμενη παρακάτω διαδικασία, παρουσία της Επιβλέψεως που θα πρέπει να 
ειδοποιείται 4 μέρες νωρίτερα από την εκτέλεση κάθε δοκιμής. 
 
Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν από πεπειραμένο μηχανικό του εργολάβου. Αν προκύψουν 
κάποιες διαρροές σε συνδέσμους ή στοιχεία για ελαττωματικούς σωλήνες ή εξαρτήματα, η 
ελαττωματική εργασία πρέπει να δοκιμασθεί αμέσως με αντικατάσταση των ελαττωματικών 
υλικών με νέους συνδέσμους ή υλικά. Δεν θα επιτραπούν επιδιορθώσεις ή εφαρμογή 
ιδιοκατασκευών. 
 
Μετά την διόρθωση θα εκτελεσθούν συμπληρωματικές δοκιμές μέχρι να επιτευχθεί μια 
ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας. 
 
Οι ελαττωματικές εργασίες θα επισκευασθούν με έξοδα του εργολάβου. Ο εργολάβος δεν 
έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για τέτοια εργασία. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εξισορρόπησης και των δοκιμών; κάθε σύστημα θα δοκιμασθεί 
σαν σύνολο για να επαληθευθεί ότι όλες οι μονάδες λειτουργούν σαν ολοκληρωμένα μέρη 
του συστήματος και ότι οι θερμοκρασίες και οι άλλες συνθήκες ελέγχονται ομαλά σε όλη την 
έκταση των κτιρίων. 
 
Ο εργολάβος θα εκτελέσει δοκιμές λειτουργίας των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων για να 
δείξει ότι όλες οι εγκαταστάσεις συμφωνούν με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, ότι η 
κυκλοφορία είναι γρήγορη και αθόρυβη, ότι όλοι οι σωλήνες είναι απηλλαγμένοι θυλάκων 
αέρα, παγίδων και διαρροών, ότι τα συστήματα είναι σε ισορροπία και ότι όλοι οι αυτόματοι 
έλεγχοι λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο. 
 
Ο εργολάβος θα υποβάλει το πρόγραμμα δοκιμών που προτείνει προς τον εργοδότη, 
τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από τις προγραμματισμένες δοκιμές για να επιβεβαιώσει το 
προσωπικό και τα όργανα που απαιτούνται και το σκοπό του προγράμματος δοκιμών. 
 
Ο εργολάβος θα προμηθεύσει όλα τα όργανα, τον εξοπλισμό και το προσωπικό που 
απαιτούνται για τις δοκιμές και θα εκτελέσει την εξισορρόπηση, τη ρύθμιση και την εκκίνηση 
και τέλος θα προμηθεύσει τα απαραίτητα καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις, νερό, ψυκτικά υγρά, λιπαντικά κλπ. Όλα τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά 
τον εργολάβο. 
 
Τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές θα έχουν υποβληθεί σε δοκιμές 
βαθμονόμησης και θα πρέπει να προσκομισθούν στον εκπρόσωπο του εργοδότη 
υπογεγραμμένα πιστοποιητικά δοκιμών βαθμονόμησης των οργάνων, εις διπλούν, με έξοδα 
του εργολάβου. 
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Τέτοιες δοκιμές βαθμονόμησης θα επαναλαμβάνονται μετά από κάθε ομάδα δοκιμών. 
Τα πρωτόκολλα δοκιμών θα υποβληθούν στον εργοδότη και θα περιλαμβάνουν κάθε ειδική 
πληροφορία μαζί με συμπεράσματα για την επάρκεια κάθε συστήματος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται παρακάτω για το σύστημα κλιματισμού. 
 
Ο εργολάβος θα ετοιμάσει λεπτομερείς οδηγίες σχετικές με τις μονάδες που θα δοκιμασθούν 
και τις ειδικές πληροφορίες (στοιχεία δοκιμών), οι οποίες πρέπει να καταγραφούν, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω για το σύστημα κλιματισμού. 
 
Γενικά, προβλέπονται για όλα τα μηχανολογικά συστήματα οι εξής δοκιμές : 
 
α. Δοκιμή πίεσης
 Όλες οι βαλβίδες ελέγχου, ο εξοπλισμός και οι διάφορες διατάξεις θα απομονωθούν 

(συνδεθούν) κατά την διάρκεια των δοκιμών για να προληφθούν φθορές, όπου η 
προδιαγραφόμενη πίεση δοκιμής υπερβαίνει αυτή του εξοπλισμού. 

 
β. Δοκιμή νερού
 Δοκιμή νερού σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δοκιμασθούν θα είναι πλήρως 

φορτισμένα, απαλλαγμένα από αέρια, με νερό στην προδιαγραφόμενη πίεση δοκιμής, 
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Η πίεση θα παραμείνει σταθερή χωρίς άντληση 
για μια περίοδο τεσσάρων (4) ωρών τουλάχιστον. 

 
γ. Δοκιμή αέρα
 Δοκιμή αέρα σημαίνει ότι τα συστήματα που θα δοκιμασθούν θα φορτισθούν με 

πεπιεσμένο αέρα ή άζωτο στην προδιαγραφόμενη πίεση. Όλα τα συστήματα που θα 
δοκιμασθούν με αέρα ή άζωτο θα ελεγχθούν με διάλυμα σάπωνος (αιώρημα σάπωνος ) ή 
με άλλο εγκεκριμένο εξ ίσου αποδοτικό τρόπο, σε όλους τους συνδέσμους, 
συγκολλήσεις, εξαρτήματα κλπ. 

 
δ. Δοκιμή κενού
 Δοκιμή κενού σημαίνει ότι όσα συστήματα δοκιμασθούν με αυτό τον τρόπο, θα 

εκκενωθούν στην προδιαγραφόμενη κατάσταση κενού της δοκιμής. 
 Η δοκιμή κενού θα εφαρμοσθεί στο σύστημα ψυκτικού υγρού μετά την δοκιμή αέρα, με 

εκκένωση σε κενό 25" στήλης υδραργύρου, το δε κενό θα παραμείνει για περίοδο 24 
ωρών. 

 Μετά την εκκένωση κάθε συστήματος και τη φόρτισή του με ψυκτικό υγρό, οι 
σωληνώσεις θα ελεγχθούν και θα αποδειχθούν στεγανές υπό συνθήκες πραγματικής 
λειτουργίας. Η μόνωση θα τοποθετηθεί αφού το σύστημα του φρέον έχει δοκιμασθεί, 
όπως αναφέρεται παραπάνω, και έχει εγκριθεί από την επίβλεψη. 

 
ε. Πιέσεις δοκιμής
 Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν στα διάφορα συστήματα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

: 
 

Σύστημα Τύπος δοκιμής Πίεση δοκιμής 
Σύστημα διανομής νερού 
χρήσης:  
Κρύο, ζεστό, επιστροφή 
ζεστού νερού, δίκτυο 

Νερό Δυο φορές η πίεση λειτουργίας 
αλλά όχι μικρότερη από 12 bar 
όποια είναι n μεγαλύτερη 
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Αποχέτευση, αερισμός και 
συστήματα ομβρίων 

Πεπ.αέρας Διατήρηση της πίεσης 375Ρα 
[38mm ΣΥ) για ελάχιστο χρόνο 
3 λεπτά 

Συστήματα ψυχρού και ζεστού 
νερού 

Νερό 12 bar 

Ψυκτικό υγρό Άζωτο και κενό 20 bar - πλευρά, υψηλή πίεση 
10 bar - πλευρά, χαμηλή πίεση 

 
στ. Δοκιμή ροής
 Θα εκτελεσθεί δοκιμή ροής για όλα τα μέρη του συστήματος αποχέτευσης και σε 

περίπτωση ατελειών στις σωληνώσεις ή τον εξοπλισμό, ο εργολάβος θα 
αποσυναρμολογήσει, θα καθαρίσει, θα επισκευάσει και θα επανασυναρμολογήσει τις 
ελαττωματικές σωληνώσεις, εξαρτήματα ή εξοπλισμό εν γένει. 

 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη ρύθμιση και τα συστήματα αυτόματου ελέγχου στο 
εργοτάξιο. Ο εργολάβος θα παράσχει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, τις υπηρεσίες ενός 
μηχανικού με εργοταξιακή εκπαίδευση, ο οποίος θα ελέγξει όλα τα συστήματα, θα επιβλέψει 
όλες τις δοκιμές ελέγχου και τις ρυθμίσεις και θα δώσει οδηγίες στο προσωπικό του εργοδότη 
για την λειτουργία και συντήρηση όλου του συστήματος ελέγχου. 
 
 
5.2 Δοκιμές υδραυλικών εγκαταταστάσεων 
 
Δοκιμή στεγανότητας δικτύων σωληνώσεων κλπ: Μετά το τελείωμα των δικτύων 
σωληνώσεων, και πριν από την εγκατάσταση των υδραυλικών υποδοχέων, κάθε δίκτυο, 
ανεξάρτητα, τίθεται σε υδραυλική υπερπίεση δώδεκα (12) ατμοσφαιρών, επί τέσσερις (4) 
συνεχείς ώρες. 
 
Μετά την εγκατάσταση και σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων, δοκιμάζεται και πάλι η 
στεγανότητα της εγκαταστάσεως σε υδραυλική υπερπίεση έξι (6) ατμοσφαιρών, επί έξι (6) 
συνεχείς ώρες. 
 
Κάθε διαρροή που τυχόν θα εμφανιστεί αποκαθίσταται από τον Ανάδοχο και η δοκιμή 
επαναλαμβάνεται, μέχρι να διαπιστωθεί πλήρης στεγανότητα. 
 
 
5.3 Δοκιμές εγκαταστάσεως αποχετεύσεως 
 
Οι παρακάτω δοκιμές στεγανότητας και καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
αποχετεύσεως του κτιρίου θα γίνουν σύμφωνα προς την Τεχνική οδηγία του ΤΕΕ ΤΟΤΕΕ 
2412/86 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ". 
Συγκεκριμένα προβλέπονται με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα: 
 
α. Δοκιμή των γενικών αποχετευτικών αγωγών έξω από τα κτίρια. 
 
β. Δοκιμή των γενικών αποχετευτικών αγωγών μέσα στα κτίρια και των αγωγών 

αποχετεύσεως στους ακάλυπτους χώρους του κτιρίου. 
 
γ. Δοκιμή των σωλήνων ακαθάρτων, αποχετεύσεως, αερισμού κλπ που θα καλυφθούν πριν 

τελειώσει η κατασκευή του κτιρίου. 
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δ. Δοκιμή αποτελεσματικότητας της "φραγής" των παγίδων. 
 
Ο τρόπος εκτελέσεως των δοκιμών αυτών καθορίζεται στο Κεφάλαιο 10 "Δοκιμή των 
εγκαταστάσεων Αποχέτευσης" της ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
 
 
5.4 Δοκιμές δικτύων σωληνώσεων κλιματισμού-θερμάνσεως 
 
Μετά το τελείωμα των δικτύων σωληνώσεων και πριν από την σύνδεση σ' αυτά των FCU, 
αντλίας θερμότητας κλπ τα δίκτυα θα τεθούν σε υδραυλική υπερπίεση δέκα (10) 
ατμοσφαιρών επί τέσσερις (4) συνεχείς ώρες. 
 
Μετά το τελείωμα της εγκαταστάσεως και την τοποθέτηση των FCU, αντλίας θερμότητας 
κλπ, δοκιμάζεται και πάλι η στεγανότητα .της εγκαταστάσεως. Για το σκοπό αυτό η 
εγκατάσταση γεμίζεται με νερό, φράζονται τα τυχόν ελεύθερα άκρα σωλήνων, γίνεται πλήρης 
εξαερισμός, και με αντλία ασκείται πίεση έξι (6) ατμοσφαιρών, επί έξι (6) συνεχείς ώρες. 
 
Σε περίπτωση διαρροής κατά τις δοκιμές αυτές, που γίνεται εύκολα αντιληπτή από το ότι δεν 
μπορεί να διατηρηθεί η πίεση που σημειώνεται ο Ανάδοχος, υποχρεούται να επισκευάσει την 
ατέλεια που παρουσιάστηκε και να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό εξάρτημα, και η 
δοκιμή επαναλαμβάνεται μέχρι να διαπιστωθεί πλήρης στεγανότητα. 
 
Στη συνέχεια και προκειμένου μόνο για δίκτυα ζεστού ή ζεστού/κρύου νερού μπαίνει σε 
λειτουργία η εγκατάσταση μέχρι να ζεσταθεί το νερό στους 95°C και αφήνεται κατόπιν να 
κρυώσει. Έτσι ελέγχεται η στεγανότητα κυρίως στους συνδέσμους, τις ενώσεις και τα 
παρεμβύσματα, κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. 
 
Μετά τη δοκιμή αυτή, ελέγχεται η ρύθμιση της εγκαταστάσεως θερμάνσεως (μόνο), 
ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του νερού μέχρι 45°C και ελέγχοντας την ομοιόμορφη 
θέρμανση των διαφόρων θερμαντικών στοιχείων. 
 
Τέλος ρυθμίζονται τα όργανα αυτοματισμού στις τιμές λειτουργίας, και ελέγχεται, σε 
κανονική λειτουργία, η θερμαντική ικανότητα της εγκαταστάσεως. 
 
Παρόμοιες δοκιμές γίνονται και στα δίκτυα ψυχρού νερού, αλλά για θερμοκρασίες 50°C και 
10°C. 
 
Οι παραπάνω δοκιμές θα αποτελέσουν στην αντίστοιχη εποχή του έτους (χειμώνας-
καλοκαίρι) και σε συνθήκες περιβάλλοντος, οι οποίες κατά το δυνατόν πρέπει να 
προσεγγίζουν τις συνθήκες που λήφθηκαν για τον υπολογισμό των εγκαταστάσεων. 

 
 

5.5 Δοκιμές συστημάτων αυτοματισμών 
 
Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού θα εκτελεσθούν δοκιμές για τον 
έλεγχο της πειθαρχίας τους στις εντολές του συστήματος των οργάνων αυτοματισμού. 
Δοκιμές αντλιών δικτύων κλιματισμού 
 
Η αντλία θα δοκιμασθεί και ρυθμισθεί ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά. Γι' αυτό θα 
ληφθούν πιέσεις, θερμοκρασίες, ποσότητες, διερχόμενου νερού και λοιπά στοιχεία και θα 
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ρυθμιστούν οι βάνες ώστε η ροή νερού να είναι η απαιτούμενη για την αντλία θερμότητας και 
το σύστημα να είναι σε ισορροπία. 
 
 
5.6 Δοκιμές μηχανημάτων 
 
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις απαιτούμενες δοκιμές για να αποδείξει ότι τα μηχανήματα που 
εγκατέστησε πληρούν τις απαιτούμενες αποδείξεις των προδιαγραφών. 
  
 
5.7 Ρυθμίσεις - Έλεγχοι 
 
Στο τέλος των εγκαταστάσεων ή κατά τη διάρκεια κατασκευής τους, όπου απαιτείται 
σύμφωνα με τις εντολές της Επιβλέψεως, θα προβεί ο ανάδοχος στις απαιτούμενες δοκιμές 
και ρυθμίσεις. 
 
Ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας των διαφόρων χώρων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Έλεγχος της απόδοσης της αντλίας θερμότητας (συμπιεστών, εναλλάκτη) της αντλίας του 
κλιματιζόμενου νερού, του κινητήρα κλπ. Τα αποτελέσματα των διαφόρων μετρήσεων, που 
αφορούν την παροχή και το μανομετρικό της αντλίας νερού, την ποσότητα νερού που 
διέρχεται από τον εναλλάκτη της αντλίας θερμότητας, την πτώση πίεσης στα δίκτυα, της 
θερμοκρασίας διαφόρων χωρών κλπ θα υποβάλλει ο εργολάβος στον εργοδότη. Στις 
περιπτώσεις μηχανημάτων, που δεν μπορούν να επιτύχουν τις προδιαγραφόμενες παροχές ή 
αποδόσεις, ο εργολάβος λήπτης θα προβεί σε αντικατάσταση εξαρτημάτων ή και ολοκλήρου 
της μηχανής. 
 
 
5.8 Δοκιμές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού - κινήσεως 
 
Δοκιμή αντιστάσεως μονώσεως: Μετά την αποπεράτωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
και πριν από τη θέση τους υπό τάση, θα γίνει δοκιμή της αντιστάσεως της μονώσεως της 
εγκαταστάσεως, με λεπτομερή ωμομέτρησή της και καταρτισμό σχετικών πινάκων 
μετρήσεων. 
 
Στους πίνακες των μετρήσεων αυτών πρέπει να αναγράφονται τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων τόσο για βραχυκυκλωμένα ή "εντός" τα σημεία καταναλώσεως (λυχνίες, 
ρευματολήπτες κλπ) με ανοικτούς τους διακόπτες, όσο και χωρίς τις συσκευές καταναλώσεως 
αλλά με κλειστούς τους αντίστοιχους διακόπτες. Η αντίσταση μονώσεως κάθε τμήματος της 
εγκαταστάσεως, πρέπει να είναι εκείνη που καθορίζεται από τους κανονισμούς του 
Ελληνικού Κράτους που ισχύουν. 
 
Οι μετρήσεις πρέπει να γίνουν με συνεχές ρεύμα, τάσεως ίσης τουλάχιστον προς το διπλάσιο 
της τάσεως λειτουργίας. 
 
Δοκιμή λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: Μετά την εκτέλεση της παραπάνω 
δοκιμής αντιστάσεως μονώσεως, οι εγκαταστάσεις θα τεθούν σε τάση, και θα ελεγχθεί η 
σωστή λειτουργία κάθε τμήματός τους, με διαδοχική δοκιμή κάθε τροφοδοτούμενου 
μηχανήματος, συσκευής, φωτιστικού σώματος κλπ. 
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Δοκιμές αντιστάσεως γειώσεως: Μετά την κατασκευή της γειώσεως, θα γίνουν δοκιμές με 
μέτρηση της αντιστάσεως γειώσεώς τους, και θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Δοκιμές πινάκων (220/380V ΕΡ): Όλες οι δοκιμές των πινάκων θα γίνουν στο εργοστάσιο 
κατασκευής τους. Όλοι οι πίνακες φωτισμού και κινήσεως θα ελεγχθούν για την πληρότητα 
και καταλληλότητα των υλικών και τον τρόπο κατασκευής. Σε όλους τους πίνακες θα 
ελεγχθεί η επάρκεια της μόνωσης με εφαρμογή της ανάλογης τάσης δοκιμής για 1 λεπτό 
σύμφωνα με το VDE 0100. 
 
5.9 Δοκιμές, γενικά των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων 
 
Σε όλες τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων θα γίνεται μέτρηση της αντίστασης μονώσεως 
μεταξύ αγωγών και γης και μεταξύ αγωγών σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς. 
Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί λόγω πολλών μικρών 
τμημάτων και λόγω μη δυνατότητας εφαρμογής της τάσης των 100 Volt, θα γίνεται μέτρηση 
των καλωδίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προ της εγκατάστασης. 
 
Μετά την αποπεράτωση όλων των εγκαταστάσεων θα γίνουν δοκιμές όλων των επί μέρους 
λειτουργιών του κάθε συστήματος και έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της μελέτης 
καθώς και επιμελής και λεπτομερής ρύθμιση των εγκαταστάσεων. 
 
Για κάθε σύστημα θα γίνει δοκιμή διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ και το ζεύγος και έλεγχος 
της λειτουργίας του με τους εφεδρικούς συσσωρευτές. 
 
5.10 Δοκιμές τηλεφωνικών εγκαταστάσεων 
 
Μετά την κατασκευή των τηλεφωνικών δικτύων, θα γίνουν οι παρακάτω δοκιμές, σύμφωνα 
με το Άρθρο 13 του "Κανονισμού Μελέτης, Κατασκευής, Ελέγχου και Συντηρήσεως 
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών", του ΟΤΕ και θα συνταχθούν τα σχετικά 
πρωτόκολλα. 
 
Μέτρηση αντιστάσεως μονώσεως των αγωγών, που πρέπει να είναι αυτή που καθορίζεται 
στον παραπάνω Κανονισμό (άρθρο 7, παράγραφος 6). 
 
 
5.11 Δοκιμές συστημάτων πυρανιχνεύσεως 
 
Ανιχνευτές: Όλοι οι ανιχνευτές πυρκαγιάς καθώς και τα κουμπιά χειροκίνητης σημάνσεως 
συναγερμού, εφ' όσον είναι τύπου που μετά κάθε λειτουργία του επανέρχεται στην αρχική 
του κατάσταση (δεν καταστρέφεται ή δεν χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του), 
θα δοκιμασθούν μέχρι να δώσουν συναγερμό. Μετά την δοκιμή, οι ανιχνευτές αυτοί θα 
πρέπει να επανέρχονται. Προκειμένου για ανιχνευτές θερμότητας (μέγιστης θερμοκρασίας ή 
ταχύτητας μεταβολής της θερμοκρασίας) η δοκιμή αυτή θα γίνει με μια πηγή θερμότητας, 
που μπορεί να είναι ένας κοινός στεγνωτήρας μαλλιών ή μια φορητή λάμπα μεγάλης ισχύος 
με ανακλαστήρα. Προκειμένου περί ανιχνευτών ιονισμού ή ορατού καπνού ή τέλος φλόγας, η 
δοκιμή θα γίνει με έντυπες οδηγίες, που ο Ανάδοχος θα πάρει εγκαίρως από τον 
κατασκευαστή των ανιχνευτών. 
 
Πίνακας σημάνσεως συναγερμού και όργανα οπτικής και ακουστικής σημάνσεως πυρκαγιάς:  
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Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος πυρανιχνεύσεως, θα πρέπει να γίνουν 
δοκιμές ορθής λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος. 'Όλες οι λειτουργίες του συστήματος 
θα δοκιμασθούν, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του σε όλους τους προβλεπόμενους 
τρόπους σημάνσεως συναγερμού λόγω εκρήξεως πυρκαγιάς ή βλάβης (π.χ. κομμένο, 
γειωμένο ή βραχυκυκλωμένο κύκλωμα, βλάβη ηλεκτρικής παροχής, λειτουργία από την 
συστοιχία εφεδρικής τροφοδοτήσεως κλπ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ – ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ  
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Δ.1 Διπλωματούχος Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Καθήκοντα 
Υποβολή τεχνικών αναφορών, προτάσεων κ.λ.π. που αφορούν  τη συντήρηση κτιριακών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και εύρυθμη 
λειτουργία του κέντρου. 
Τρόπος εργασίας 

1. Υποβολή τεχνικών εκθέσεων, αναφορών, προτάσεων κ.λ.π. που αφορούν  τη 
συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων εργαζόμενος βάση υφιστάμενων ή νέων 
προδιαγραφών. 

2. Αναλυτική ικανότητα. 
3. Εκτέλεση της παρ. 1 και για έργα περιορισμένης κλίμακας. 
4. Τήρηση βιβλίου εργασιών και συντήρησης για κάθε εγκατάσταση ή άλλο εξοπλισμό 

που βρίσκεται υπό την εποπτεία του. 
5. Επιτήρηση των συνεργείων/τεχνιτών που βρίσκονται υπό την επίβλεψη του. 
6. Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με τους ανθρώπους του κέντρου. 
7. Γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 
8. Απόφοιτος αναγνωρισμένης Πολυτεχνικής σχολής και κάτοχος αδείας ασκήσεως 

επαγγέλματος. 
9. Πρόθυμο πνεύμα για τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών εφόσον δύναται. 

Εργαλεία-εξοπλισμός 
Όλος ο εξοπλισμός, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το σχετικό λογισμικό που απαιτείται για 
την άσκηση των καθηκόντων του παρέχονται από τον ανάδοχο. 
 
Δ.2 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή 
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Καθήκοντα 
Η ευθύνη επίβλεψης της καλής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. 
Παροχή τεχνικών συμβουλών για τη συντήρηση ΗΜ εγκαταστάσεων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία του κέντρου. 
Τρόπος εργασίας 

1. Υποβολή τεχνικών εκθέσεων, αναφορών, προτάσεων κ.λ.π. που αφορούν  τη 
συντήρηση ΗΜ εγκαταστάσεων εργαζόμενος βάση υφιστάμενων ή νέων 
προδιαγραφών. Σύνταξη μηνιαίας και ετήσιας τεχνικής έκθεσης. 

2. Υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τήρηση του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η συγκρότηση 
αρχικού φακέλου θα γίνει μ’ ευθύνη του Αναδόχου και θα υποβληθεί στο Cedefop, 
εντός τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.  

3. Εκτέλεση της παρ. 1 και για έργα ΗΜ περιορισμένης κλίμακας. 
4. Τήρηση βιβλίου εργασιών και συντήρησης για κάθε εγκατάσταση ή άλλο εξοπλισμό 

που βρίσκεται υπό την εποπτεία του. 
5. Επιτήρηση των συνεργείων/τεχνιτών που βρίσκονται υπό την επίβλεψη του. 
6. Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με τους ανθρώπους του κέντρου. 
7. Γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 
8. Απόφοιτος αναγνωρισμένης Πολυτεχνικής σχολής και κάτοχος αδείας ασκήσεως 

επαγγέλματος με αποδεδειγμένη 5ετή επαγγελματική εμπειρία. 
9. Πρόθυμο πνεύμα για τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών εφόσον δύναται. 
10. Επίβλεψη και ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΥΣ 

Εργαλεία-εξοπλισμός 
Όλος ο εξοπλισμός, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το σχετικό λογισμικό που απαιτείται για 
την άσκηση των καθηκόντων του παρέχονται από τον ανάδοχο. 
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Δ.3 Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 
Καθήκοντα 
Κατασκευή, διαμόρφωση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση, επισκευή και τροποποίηση 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και εύρυθμη 
λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του κατασκευαστή και την 
έγκριση του επιβλέποντα. 
Τρόπος εργασίας 

1. Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και πρωτευόντων/εναλλακτικών 
συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

2. Χρήση εργαλείων και δυνατότητα εργασίας με διάφορα υλικά. 
3. Αναλυτική ικανότητα αναφορικά με την αιτία βλάβης εγκαταστάσεων και 

συστημάτων εξοπλισμού διαφόρων τύπων (ηλεκτρικών, υδραυλικών, ηλεκτρονικών 
μηχανών). 

4. Χρήση δοκιμασμένων πρακτικών, πινάκων δεδομένων, εγχειριδίων και τεχνικών 
αναφορών για τον προσδιορισμό διαστάσεων, χωρητικοτήτων και άλλων μεγεθών που 
απαιτούνται για τη συντήρηση. 

5. Ανάλυση και επιδιόρθωση εξειδικευμένου εξοπλισμού συστημάτων ηλεκτρονικού 
ελέγχου, ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών ή άλλων στοιχείων. 

6. Άδεια τουλάχιστον Γ’ Τάξης  
7. Γνώση εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης για συστήματα μετάδοσης 

φωνής/δεδομένων 
8. Τήρηση βιβλίου εργασιών και συντήρησης για κάθε ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό ή 

άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται υπό την εποπτεία του. 
9. Γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. 
10. Πρόθυμο πνεύμα για τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών εφόσον δύναται. 

Εργαλεία-εξοπλισμός 
Όλα τα εργαλεία ή ο εξοπλισμός που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του 
παρέχονται από τον ανάδοχο. 
 
Δ.4 Αδειούχος Υδραυλικός  
Καθήκοντα 
Κατασκευή, διαμόρφωση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση, επισκευή και τροποποίηση 
υδραυλικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και εύρυθμη 
λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του κατασκευαστή και την 
έγκριση του επιβλέποντα. 
Τρόπος εργασίας 

1. Διαμόρφωση ή ανακατασκευή υδραυλικών εξαρτημάτων, επιδιορθώσεις και 
τροποποιήσεις υδραυλικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εργαζόμενος βάση 
γραφικών, γραπτών ή προφορικών οδηγιών και προδιαγραφών. 

2. Χρήση εργαλείων και δυνατότητα εργασίας με μέταλλα και/ή άλλα υλικά. 
3. Αναλυτική ικανότητα αναφορικά με την αιτία βλάβης υδραυλικών εγκαταστάσεων 

και εξοπλισμού διαφόρων τύπων, πρόταση διορθωτικών μέτρων και κατόπιν έγκρισης 
από τον επιβλέποντα θα πρέπει να προχωρά στις απαραίτητες επιδιορθώσεις ή 
τροποποιήσεις προκειμένου να καθιστά τον εξοπλισμό και πάλι λειτουργικό. 

4. Χρήση δοκιμασμένων πρακτικών, πινάκων δεδομένων, εγχειριδίων και τεχνικών 
αναφορών για τον προσδιορισμό διαστάσεων, χωρητικοτήτων και άλλων μεγεθών που 
απαιτούνται για τη συντήρηση. 

5. Τήρηση βιβλίου εργασιών και συντήρησης για κάθε μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό 
που βρίσκεται υπό την εποπτεία του. 
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6. Γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. 
7. Πρόθυμο πνεύμα για τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών εφόσον δύναται. 

Εργαλεία-εξοπλισμός 
Όλα τα εργαλεία ή ο εξοπλισμός που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του 
παρέχονται από τον ανάδοχο. 
 
Δ.5 Αδειούχος Θερμοϋδραυλικός 
Καθήκοντα 
Κατασκευή, διαμόρφωση, εγκατάσταση καθαρισμός λεβήτων, επισκευή και τροποποίηση 
λεβήτων και εγκαταστάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και εύρυθμη 
λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του κατασκευαστή και την 
έγκριση του επιβλέποντα. 
Τρόπος εργασίας 

1. Διαμόρφωση ή ανακατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων, επιδιορθώσεις και 
τροποποιήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού καθαρισμός λεβήτων και εγκαταστάσεων 
εργαζόμενος βάση γραφικών, γραπτών ή προφορικών οδηγιών και προδιαγραφών. 

2. Χρήση εργαλείων και δυνατότητα εργασίας με μέταλλα και/ή άλλα υλικά. 
3. Αναλυτική ικανότητα αναφορικά με την αιτία βλάβης του εξοπλισμού που βρίσκεται 

υπό την εποπτεία του. 
4. Χρήση δοκιμασμένων πρακτικών, πινάκων δεδομένων, εγχειριδίων και τεχνικών 

αναφορών για τον προσδιορισμό διαστάσεων, χωρητικοτήτων και άλλων μεγεθών που 
απαιτούνται για τη συντήρηση. 

5. Τήρηση βιβλίου εργασιών και συντήρησης για κάθε μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό 
που βρίσκεται υπό την εποπτεία του. 

6. Γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. 
7. Πρόθυμο πνεύμα για τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών εφόσον δύναται. 

Εργαλεία-εξοπλισμός 
Όλα τα εργαλεία ή ο εξοπλισμός που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του 
παρέχονται από τον ανάδοχο. 
 
 
Δ.6 Ελαιοχρωματιστής 
Καθήκοντα 
Χρωματισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμών ακολουθώντας καθιερωμένες πρακτικές για τη 
συντήρηση και αισθητική βελτίωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
Τρόπος εργασίας 

1. Προετοιμασία των επιφανειών και εφαρμογή επιχρισμάτων και χρωματισμών σε 
εγκαταστάσεις, κτίρια και εξοπλισμούς σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και 
καθιερωμένες πρακτικές. 

2. Επισκευή πατωμάτων, τοίχων και οροφών με χρήση ποικιλίας εξειδικευμένων υλικών 
καθ’ υπόδειξη και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα. 

3. Δημιουργία διακοσμητικών χρωματισμών σε επιφάνειες. 
4. Προσδιορισμός ποσοτήτων, ειδών και χρωμάτων επιχρισμάτων και χρωστικών που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 
5. Γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. 
6. Πρόθυμο πνεύμα για τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών στο πλαίσιο της ειδικότητας 

του. 
Εργαλεία-εξοπλισμός 
Όλα τα εργαλεία ή ο εξοπλισμός που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του 
παρέχονται από τον ανάδοχο. 

-130-  



AO/E/ICTF/BuildingMaintenance/034/06 

 
 
 
Δ.7 Εργάτης – Βοηθός τεχνίτη 
Καθήκοντα 
Κατασκευή, διαμόρφωση, επισκευή και τροποποίηση οικοδομικών εγκαταστάσεων 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία τους σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις του κατασκευαστή και την έγκριση του επιβλέποντα. 
Τρόπος εργασίας 

1. Κατασκευή μικρής κλίμακας οικοδομικών εργασιών όπως τοιχία, αποξήλωση και 
εγκατάσταση πλακών, μαρμάρινων επιφανειών, πλακιδίων πορσελάνης και 
κεραμικών κ.α. 

2. Επιδιόρθωση μικρής κλίμακας επιφανειών όπως ψευδοροφές, μερεμέτια, γύψινες 
επιφάνειες κλπ. 

3. Χρήση εργαλείων και δυνατότητα εργασίας με διάφορα υλικά όπως τσιμέντο, 
μάρμαρο, γύψος, μέταλλα, κλπ. 

4. Αναλυτική ικανότητα αναφορικά με την αιτία βλάβης εγκαταστάσεων που βρίσκονται 
υπό την εποπτεία του. 

5. Χρήση δοκιμασμένων πρακτικών, πινάκων δεδομένων, εγχειριδίων και τεχνικών 
αναφορών για τον προσδιορισμό διαστάσεων, χωρητικοτήτων και άλλων μεγεθών που 
απαιτούνται για τη συντήρηση. 

6. Γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. 
7. Πρόθυμο πνεύμα για τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών στο πλαίσιο της ειδικότητας 

του. 
Εργαλεία-εξοπλισμός 
Όλα τα εργαλεία ή ο εξοπλισμός που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του 
παρέχονται από τον ανάδοχο. 
 
Δ.8 Αδειούχος Συντηρητής Καυστήρων  
Καθήκοντα 
Συντήρηση, καθαρισμός, επισκευή και τροποποίηση καυστήρα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τα εγχειρίδια του κατασκευαστή. 
Τρόπος εργασίας 

1. Χρήση εργαλείων και δυνατότητα εργασίας με διάφορα υλικά. 
2. Αναλυτική ικανότητα αναφορικά με την αιτία βλάβης εγκαταστάσεων που βρίσκονται 

υπό την εποπτεία του. 
3. Χρήση δοκιμασμένων πρακτικών, πινάκων δεδομένων, εγχειριδίων και τεχνικών 

αναφορών για τον προσδιορισμό διαστάσεων, χωρητικοτήτων και άλλων μεγεθών που 
απαιτούνται για τη συντήρηση. 

4. Γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. 
5. Πρόθυμο πνεύμα για τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών στο πλαίσιο της ειδικότητας 

του. 
Εργαλεία-εξοπλισμός 
Όλα τα εργαλεία ή ο εξοπλισμός που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του 
παρέχονται από τον ανάδοχο. 
 
Δ.9 Αδειούχος Συντηρητής Ανελκυστήρων  
Καθήκοντα 
Συντήρηση, καθαρισμός, επισκευή και τροποποίηση ανελκυστήρων σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τα εγχειρίδια του κατασκευαστή. 
Τρόπος εργασίας 
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1. Χρήση εργαλείων και δυνατότητα εργασίας με διάφορα υλικά και εργαλεία κλπ. 
2. Αναλυτική ικανότητα αναφορικά με την αιτία βλάβης εγκαταστάσεων που βρίσκονται 

υπό την εποπτεία του. 
3. Χρήση δοκιμασμένων πρακτικών, πινάκων δεδομένων, εγχειριδίων και τεχνικών 

αναφορών για τον προσδιορισμό διαστάσεων, χωρητικοτήτων και άλλων μεγεθών που 
απαιτούνται για τη συντήρηση. 

4. Γνώση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. 
5. Πρόθυμο πνεύμα για τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών στο πλαίσιο της ειδικότητας 

του. 
Εργαλεία-εξοπλισμός 
Όλα τα εργαλεία ή ο εξοπλισμός που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του 
παρέχονται από τον ανάδοχο. 
 
Δ.10 Άλλες ειδικότητες  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει κατά παραγγελία για απολογιστικές 
εργασίες στο Κέντρο και τεχνικούς ή συνεργεία άλλων ειδικοτήτων που είναι απαραίτητοι για 
την αποκατάσταση βλαβών στις υποστηριζόμενες εγκταστάσεις, για την εκτέλεση τεχνικών 
κτιριακών και Η/Μ εργασιών μικρής κλίμακας κ.λ.π. Τέτοιες ειδικότητες είναι π.χ.  

• τεχνικοί εξοπλισμού κουζίνας 
• τεχνικοί κουφωμάτων αλουμινίου 
• τεχνικοί τεντών και αυτόματων περσίδων 
• οικοδόμοι 
• ψυκτικοί 
• τεχνικοί αυτοματισμών - BMS 
• σιδεράδες 
• τεχνικοί γυψοσανίδας - ψευδοροφών 
• κ.λ.π. 

 
 
Φωτοαντίγραφα πτυχίων και των σχετικών επαγγελματικών αδειών  του προσωπικού 
που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, θα επισυνάπτονται στον φάκελο συντήρησης μ’ ευθύνη 
του και θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από το Cedefop.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος .....................................................................…………………… δηλώνω 
δια του παρόντος ότι ούτε εγώ ούτε η εταιρεία: 

(επωνυμία εταιρείας)....................................................................................................................... 

την οποία εκπροσωπώ, τελούμε σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ακολούθως: 
 
α) έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή τελούν υπό εκκαθάριση, έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική εντολή, έχουν συνάψει διαδικασία συμβιβασμού με πιστωτές, έχουν αναστείλει την 
εμπορική δραστηριότητά τους, ή εκκρεμούν σχετικές διαδικασίες εις βάρος τους, ή τελούν σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση η οποία προβλέπεται από το νομοθετικό ή ρυθμιστικό 
πλαίσιο της χώρας τους· 

β) έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους με απόφαση 
που έχει ισχύ δεδικασμένου· 

γ) έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεικνύεται με 
οποιαδήποτε μέσα τα οποία μπορεί να αιτιολογήσει το Cedefop· 

δ) δεν έχουν εκπληρώσει υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή την καταβολή φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία 
εδρεύουν ή με εκείνες της χώρας όπου εδρεύει η αναθέτουσα αρχή ή, τέλος, με εκείνες της 
χώρας όπου πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση· 

ε) έχει εκδοθεί για αυτούς απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση ή άλλη παράνομη δραστηριότητα η οποία θίγει τα οικονομικά 
συμφέροντα των Κοινοτήτων· 

στ) μετά από άλλη διαδικασία διαγωνισμού ή διαδικασία επιχορήγησης χρηματοδοτούμενη από 
τον κοινοτικό προϋπολογισμό, κρίθηκαν υπεύθυνοι σοβαρής παραβίασης λόγω μη 
συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος κατανοώ ότι δεν μπορεί να ανατεθεί σύμβαση εάν κατά τη διαδικασία του 
διαγωνισμού το ως άνω άτομο/εταιρεία/οργανισμός: 

• εμπλέκεται σε υπόθεση που αφορά σύγκρουση συμφερόντων· 

• έχει κριθεί ένοχος για παραποίηση στοιχείων στις πληροφορίες που παρέχει στην αναθέτουσα 
αρχή ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ή δεν έχουν παράσχει τις 
σχετικές πληροφορίες. 

 

Υπογραφή: 
        Ημερομηνία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 

(διατίθεται προς τηλεφόρτωση, ανάλογα με την εθνικότητα και τη νομική οντότητα του υποβάλλοντος 
την προσφορά, από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο) 

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/legal_entities_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (1ο έτος) 
(Περίοδος από έναρξη συμβολαίου 1η Απριλίου 2007 – 31 Μαρτίου 2008) 

 
Σταθερό πάγιο κόστος - Προσφορά κατ’ αποκοπή για δεσμευτική κατ’ έτος προγραμματισμένη παρουσία 
προσωπικού συντήρησης και  αποκατάστασης βλαβών μικρής εμβέλειας, πλήρη και άρτια εκτέλεση του ετήσιου 
προγράμματος συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου ποσού για την προμήθεια υλικών απολογιστικά. 

Άρθρο Περιγραφή 
Τιμή 

προσφοράς 
(Μονάδα) 

Ώρες 
Υποχρεωτικής 

προγραμματισμένης 
παρουσίας στο 

Κέντρο (ετησίως) 

Τιμή κατ’ 
αποκοπή άνευ 
Φ.Π.Α. (€) 

1 Υποχρεωτική τακτική παρουσία τεχνικού 
προσωπικού στο κέντρο    

1.1 Αδειούχος Ηλεκτρολόγος Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος 1800 h  

1.2 Αδειούχος Υδραυλικός Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος _____ h >= 250 h  

1.3 
Υπεύθυνος Μηχανικός Έργου (Project 
Manager Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός) 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος _____ h >= 250 h  

2 

Επιπλέον κόστος για την πλήρη και άρτια 
εκτέλεση όλων των εργασιών του 
προγράμματος συντήρησης (κόστος ειδικών 
συνεργείων, εξοπλισμού, πιστοποιήσεων, 
εξωτερικών συνεργατών, κόστος 
διαχείρισης, κέρδος  κλπ) (4)

Τιμή προσφοράς 
(Μονάδα) 

Εκτιμώμενος Χρόνος 
παρουσίας (Ώρες) 

Τιμή κατ’ 
αποκοπή άνευ 
Φ.Π.Α. (€) 

2.1 Συντήρηση Ανελκυστήρων (1) Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.2 Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.3 Συντήρηση και λειτουργία BMS - 
αυτοματισμών  

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.4 Συντήρηση Συστημάτων Θέρμανσης 
Κλιματισμού 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.6 Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και 
συναγερμού 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.7 Συντήρηση ηλεκτροκίνητων θυρών Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.8 Συντήρηση ηλεκτροκίνητων περσίδων και 
σκιαδίων 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.9 Συντήρηση δικτύου πυρόσβεσης Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.10 Συντήρηση καυστήρων και λεβήτων Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.11 Συντήρηση κυκλοφορητών/αντλιών Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.12 Συντήρηση Υποσταθμού ΜΤ Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.13 Συντήρηση Συστημάτων Αδιάλειπτης Τάσης 
UPS (2)

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   
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2.14 Λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις  Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.17 Ψυκτικές Μονάδες TRANE (3) Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.18 Οικοδομικά Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.19 Μικροβιολογικός έλεγχος – απολυμάνσεις 
δικτύων  

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.20 Εξοπλισμός κουζίνας – μαγειρίων – 
εστιατορίου 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.21 Άλλα (παρακαλώ προσδιορίστε) Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

3 

Ετήσιο κόστος υλικών που θα 
καταναλώνονται και θα πληρώνονται 
απολογιστικά, προσαυξημένα κατά εδιαχ 
(ποσοστό επιβάρυνσης επί των τιμών 
τιμολογίων αγοράς υλικών και 
μικροϋλικών για κάλυψη διαχειριστικού 
κόστους). 

35000 € (εδιαχ)<20% = 
_____(5)

35000+(35000*
εδιαχ) =  

 

 

………………. €

 
ΣΥΝΟΛΟ Ετήσιας Συντήρησης για το 1ο έτος (κόστος κατ’ αποκοπή): Α(1) 
 

 

 
(1) Να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ συμβόλαιο συντήρησης το 

οποίο λήγει στις 30/6/2007 
(2) Να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ συμβόλαιο παροχής 

υπηρεσιών το οποίο λήγει στις 30/06/2007 
(3) Να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ συμβόλαιο παροχής 

υπηρεσιών το οποίο λήγει στις 31/08/2008 
(4) Στα πεδία της ενότητας 2 του ΠΙΝΑΚΑ 1 οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά που 

καλύπτει το τυχόν επιπλέον πάγιο κόστος ανά εγκατάσταση που είναι απαραίτητο (πλέον της 
συντήρησης από το προσωπικό με τακτική προγραμματισμένη παρουσία στο Κέντρο – ενότητα 1) για 
την πλήρη και άρτια εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της διακήρυξης και της νομοθεσίας και σύμφωνα με την υποβληθείσα 
τεχνική τους προσφορά (κόστος εξωτερικών συνεργατών και ειδικών συνεργείων, εξοπλισμού. 
πιστοποιήσεων, γενικά έξοδα, τυχόν κόστος πρώτης εγκατάστασης για το πρώτο έτος, άλλα κόστη  κλπ).  

(5) Συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο το ποσοστό % με το οποίο θα επιβαρύνει τις τιμές αγοράς των 
υλικών και μικροϋλικών (βάση του τιμολογίου προμηθευτή) και λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 
Δεν είναι αποδεκτό ποσοστό μεγαλύτερο από 20%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (2ο έτος) 

(Περίοδος 1η Απριλίου 2008 – 31 Μαρτίου 2009) 
 
Σταθερό πάγιο κόστος - Προσφορά κατ’ αποκοπή για δεσμευτική κατ’ έτος προγραμματισμένη παρουσία 
προσωπικού συντήρησης και  αποκατάστασης βλαβών μικρής εμβέλειας, πλήρη και άρτια εκτέλεση του ετήσιου 
προγράμματος συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου ποσού για την προμήθεια υλικών απολογιστικά 

Άρθρο Περιγραφή 
Τιμή 

προσφοράς 
(Μονάδα) 

Ώρες 
Υποχρεωτικής 

προγραμματισμένης 
παρουσίας στο 

Κέντρο (ετησίως) 

Τιμή κατ’ 
αποκοπή άνευ 
Φ.Π.Α. (€) 

1 Ελάχιστη υποχρεωτική παρουσία τεχνικού 
προσωπικού στο κέντρο    

1.1 Αδειούχος Ηλεκτρολόγος Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος 1800 h  

1.2 Αδειούχος Υδραυλικός Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος _____ h >= 250 h  

1.3 
Υπεύθυνος Μηχανικός Έργου (Project 
Manager Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός) 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος _____ h >= 250 h  

2 

Επιπλέον κόστος για την πλήρη και άρτια 
εκτέλεση όλων των εργασιών του 
προγράμματος συντήρησης (κόστος ειδικών 
συνεργείων, εξοπλισμού, πιστοποιήσεων, 
εξωτερικών συνεργατών, κόστος 
διαχείρισης, κέρδος  κλπ) (4)

Τιμή προσφοράς 
(Μονάδα) 

Εκτιμώμενος Χρόνος 
παρουσίας (Ώρες) 

Τιμή κατ’ 
αποκοπή άνευ 
Φ.Π.Α. (€) 

2.1 Συντήρηση Ανελκυστήρων (1) Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.2 Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.3 Συντήρηση και λειτουργία BMS - 
αυτοματισμών  

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.4 Συντήρηση Συστημάτων Θέρμανσης 
Κλιματισμού 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.6 Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και 
συναγερμού 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.7 Συντήρηση ηλεκτροκίνητων θυρών Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.8 Συντήρηση ηλεκτροκίνητων περσίδων και 
σκιαδίων 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.9 Συντήρηση δικτύου πυρόσβεσης Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.10 Συντήρηση καυστήρων και λεβήτων Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.11 Συντήρηση κυκλοφορητών/αντλιών Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.12 Συντήρηση Υποσταθμού ΜΤ Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.13 Συντήρηση Συστημάτων Αδιάλειπτης Τάσης 
UPS (2)

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.14 Λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις  Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.17 Ψυκτικές Μονάδες TRANE (3) Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.18 Οικοδομικά Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.19 Μικροβιολογικός έλεγχος – απολυμάνσεις Κατ’ αποκοπή   
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δικτύων  ετήσιο κόστος 

2.20 Εξοπλισμός κουζίνας – μαγειρίων – 
εστιατορίου 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.21 Άλλα (παρακαλώ προσδιορίστε) Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

3 

Ετήσιο κόστος υλικών που θα 
καταναλώνονται και θα πληρώνονται 
απολογιστικά, προσαυξημένα κατά εδιαχ 
(ποσοστό επιβάρυνσης επί των τιμών 
τιμολογίων αγοράς υλικών και 
μικροϋλικών για κάλυψη διαχειριστικού 
κόστους). 

35000 € (εδιαχ)<20% = 
_____(5)

35000+(35000*
εδιαχ) =  

 

 

………………. €

 
ΣΥΝΟΛΟ Ετήσιας Συντήρησης για το 2ο έτος (κόστος κατ’ αποκοπή): Α(2) 
 

 

 
(1) Να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ συμβόλαιο συντήρησης το 

οποίο λήγει στις 30/6/2007 
(2) Να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ συμβόλαιο παροχής 

υπηρεσιών το οποίο λήγει στις 30/06/2007 
(3) Να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ συμβόλαιο παροχής 

υπηρεσιών το οποίο λήγει στις 31/08/2008 
(4) Στα πεδία της ενότητας 2 του ΠΙΝΑΚΑ 1 οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά που 

καλύπτει το τυχόν επιπλέον πάγιο κόστος ανά εγκατάσταση που είναι απαραίτητο (πλέον της συντήρησης 
από το προσωπικό με τακτική προγραμματισμένη παρουσία στο Κέντρο – ενότητα 1) για την πλήρη και 
άρτια εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις της διακήρυξης και της νομοθεσίας και σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική τους προσφορά 
(κόστος εξωτερικών συνεργατών και ειδικών συνεργείων, πιστοποιήσεων, γενικά έξοδα, τυχόν κόστος 
πρώτης εγκατάστασης για το πρώτο έτος, άλλα κόστη  κλπ).  

(5) Συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο το ποσοστό % με το οποίο θα επιβαρύνει τις τιμές αγοράς των 
υλικών και μικροϋλικών (βάση του τιμολογίου προμηθευτή) και λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. Δεν 
είναι αποδεκτό ποσοστό μεγαλύτερο από 20%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (3ο έτος)  
(Περίοδος 1η Απριλίου 2009 – 31 Μαρτίου 2010) 

 
Σταθερό πάγιο κόστος - Προσφορά κατ’ αποκοπή για δεσμευτική κατ’ έτος προγραμματισμένη παρουσία 
προσωπικού συντήρησης και  αποκατάστασης βλαβών μικρής εμβέλειας, πλήρη και άρτια εκτέλεση του ετήσιου 
προγράμματος συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου ποσού για την προμήθεια υλικών απολογιστικά 

Άρθρο Περιγραφή 
Τιμή 

προσφοράς 
(Μονάδα) 

Ώρες 
Υποχρεωτικής 

προγραμματισμένης 
παρουσίας στο 

Κέντρο (ετησίως) 

Τιμή κατ’ 
αποκοπή άνευ 
Φ.Π.Α. (€) 

1 Ελάχιστη υποχρεωτική παρουσία τεχνικού 
προσωπικού στο κέντρο    

1.1 Αδειούχος Ηλεκτρολόγος Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος 1800 h  

1.2 Αδειούχος Υδραυλικός Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος _____ h >= 250 h  

1.3 
Υπεύθυνος Μηχανικός Έργου (Project 
Manager Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός) 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος _____ h >= 250 h  

2 

Επιπλέον κόστος για την πλήρη και άρτια 
εκτέλεση όλων των εργασιών του 
προγράμματος συντήρησης (κόστος ειδικών 
συνεργείων, εξοπλισμού, πιστοποιήσεων, 
εξωτερικών συνεργατών, κόστος 
διαχείρισης, κέρδος  κλπ) (4)

Τιμή προσφοράς 
(Μονάδα) 

Εκτιμώμενος Χρόνος 
παρουσίας (Ώρες) 

Τιμή κατ’ 
αποκοπή άνευ 
Φ.Π.Α. (€) 

2.1 Συντήρηση Ανελκυστήρων (1) Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.2 Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.3 Συντήρηση και λειτουργία BMS - 
αυτοματισμών  

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.4 Συντήρηση Συστημάτων Θέρμανσης 
Κλιματισμού 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.6 Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης και 
συναγερμού 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.7 Συντήρηση ηλεκτροκίνητων θυρών Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.8 Συντήρηση ηλεκτροκίνητων περσίδων και 
σκιαδίων 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.9 Συντήρηση δικτύου πυρόσβεσης Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.10 Συντήρηση καυστήρων και λεβήτων Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.11 Συντήρηση κυκλοφορητών/αντλιών Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.12 Συντήρηση Υποσταθμού ΜΤ Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.13 Συντήρηση Συστημάτων Αδιάλειπτης Τάσης 
UPS (2)

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.14 Λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις  Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.17 Ψυκτικές Μονάδες TRANE (3) Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.18 Οικοδομικά Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   
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2.19 Μικροβιολογικός έλεγχος – απολυμάνσεις 
δικτύων  

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.20 Εξοπλισμός κουζίνας – μαγειρίων – 
εστιατορίου 

Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

2.21 Άλλα (παρακαλώ προσδιορίστε) Κατ’ αποκοπή 
ετήσιο κόστος   

3 

Ετήσιο κόστος υλικών που θα 
καταναλώνονται και θα πληρώνονται 
απολογιστικά, προσαυξημένα κατά εδιαχ 
(ποσοστό επιβάρυνσης επί των τιμών 
τιμολογίων αγοράς υλικών και 
μικροϋλικών για κάλυψη διαχειριστικού 
κόστους). 

35000 € (εδιαχ)<20% = 
_____(5)

35000+(35000*
εδιαχ) =  

 

 

………………. €

 
ΣΥΝΟΛΟ Ετήσιας Συντήρησης για το 3ο έτος και έπειτα (κόστος κατ’ αποκοπή): Α(3) 
 

 

 
(1) Να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ συμβόλαιο συντήρησης το 

οποίο λήγει στις 30/6/2007 
(2) Να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ συμβόλαιο παροχής 

υπηρεσιών το οποίο λήγει στις 30/06/2007 
(3) Να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ συμβόλαιο παροχής 

υπηρεσιών το οποίο λήγει στις 31/08/2008 
(4) Στα πεδία της ενότητας 2 του ΠΙΝΑΚΑ 1 οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά που 

καλύπτει το τυχόν επιπλέον πάγιο κόστος ανά εγκατάσταση που είναι απαραίτητο (πλέον της συντήρησης 
από το προσωπικό με τακτική προγραμματισμένη παρουσία στο Κέντρο – ενότητα 1) για την πλήρη και 
άρτια εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις της διακήρυξης και της νομοθεσίας και σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική τους προσφορά 
(κόστος εξωτερικών συνεργατών και ειδικών συνεργείων, γενικά έξοδα, τυχόν κόστος πρώτης 
εγκατάστασης για το πρώτο έτος, άλλα κόστη  κλπ).  

(5) Συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο το ποσοστό % με το οποίο θα επιβαρύνει τις τιμές αγοράς των 
υλικών και μικροϋλικών (βάση του τιμολογίου προμηθευτή) και λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. Δεν 
είναι αποδεκτό ποσοστό μεγαλύτερο από 20%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 * 
 

Μεταβλητά Κόστη – Εργασίες κατά παραγγελία  
Τιμές μονάδας για αποζημίωση απολογιστικής εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων για ειδικές, έκτακτες και άλλες 
εργασίες κατά παραγγελία και εκτός προγράμματος συντήρησης (οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων, 
ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές επιβαρύνσεις, διοικητικά έξοδα κλπ.) 

Άρθρο Περιγραφή - Ειδικότητα 

**Μονάδα 
(ημερομίσθιο 

=  
7,5 

εργατοώρες) 

Αριθμός 
εκτιμούμενων 

ημερομισθίων κατ 
‘έτος για κάθε 

ειδικότητα για το 
σκοπό της 

αξιολόγησης των 
προσφορών  

Τιμή 
μονάδας 

Άνευ Φ.Π.Α.  

Μερικό 
σύνολο άνευ 

ΦΠΑ  
(€) 

 
Τιμή 

μονάδας επί 
ημερομίσθια 

1 

Διπλωματούχος 
Πολιτικός/Αρχιτέκτονας, 
Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος 
Μηχανικός  
(αναφέρεται και στον μηχανικό με 
υποχρεωτική τακτική παρουσία για 
εκτός ωραρίου και έκτακτες ή 
πρόσθετες υπηρεσίες κατά 
παραγγελία) 

    

1.1 Εργάσιμες ημέρες εντός κανονικού 
ωραρίου (08:00-19:00) Ημερομίσθιο 18   

1.2 Eργασία εκτός κανονικού ωραρίου 
(19:00-08:00) 

Ημερομίσθιο 2   

1.3 Σάββατο  Ημερομίσθιο 1   
1.4 Κυριακές/επίσημες αργίες Ημερομίσθιο 1   

2 

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 
(αναφέρεται και στον τεχνικό με 
υποχρεωτική τακτική παρουσία για 
εκτός ωραρίου και έκτακτες ή 
πρόσθετες υπηρεσίες κατά 
παραγγελία) 

    

2.1 Εργάσιμες ημέρες εντός κανονικού 
ωραρίου (08:00-19:00) Ημερομίσθιο 2   

2.2 Eργασία εκτός κανονικού ωραρίου 
(19:00-08:00) 

Ημερομίσθιο 3   

2.3 Σάββατο  Ημερομίσθιο 1   
2.4 Κυριακές/επίσημες αργίες Ημερομίσθιο 1   

3 

Τεχνίτης Υδραυλικός 
(αναφέρεται και στον τεχνικό με 
υποχρεωτική τακτική παρουσία για 
εκτός ωραρίου και έκτακτες ή 
πρόσθετες υπηρεσίες κατά 
παραγγελία) 

    

3.1 Εργάσιμες ημέρες εντός κανονικού 
ωραρίου (08:00-19:00) Ημερομίσθιο 6   

3.2 Eργασία εκτός κανονικού ωραρίου 
(19:00-08:00) 

Ημερομίσθιο 2   

3.3 Σάββατο  Ημερομίσθιο 1   
3.4 Κυριακές/επίσημες αργίες Ημερομίσθιο 1   
5 Τεχνίτης Θερμουδραυλικός     

5.1 Εργάσιμες ημέρες εντός κανονικού 
ωραρίου (08:00-19:00) Ημερομίσθιο 2   

5.2 Eργασία εκτός κανονικού ωραρίου 
(19:00-08:00) 

Ημερομίσθιο 1   
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5.3 Σάββατο  Ημερομίσθιο 1   
5.4 Κυριακές/επίσημες αργίες Ημερομίσθιο 1   
6 Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής     

6.1 Εργάσιμες ημέρες εντός κανονικού 
ωραρίου (08:00-19:00) Ημερομίσθιο 35   

6.2 Eργασία εκτός κανονικού ωραρίου 
(19:00-08:00) 

Ημερομίσθιο 0   

6.3 Σάββατο  Ημερομίσθιο 2   
6.4 Κυριακές/επίσημες αργίες Ημερομίσθιο 1   

7 Βοηθός Τεχνίτη (οποιαδήποτε 
ειδικότητα     

7.1 Εργάσιμες ημέρες εντός κανονικού 
ωραρίου (08:00-19:00) Ημερομίσθιο 25   

7.2 Eργασία εκτός κανονικού ωραρίου 
(19:00-08:00) 

Ημερομίσθιο 2   

7.3 Σάββατο  Ημερομίσθιο 2   
7.4 Κυριακές/επίσημες αργίες Ημερομίσθιο 2   
8 Ανειδίκευτος εργάτης     

8.1 Εργάσιμες ημέρες εντός κανονικού 
ωραρίου (08:00-19:00) Ημερομίσθιο 25   

8.2 Eργασία εκτός κανονικού ωραρίου 
(19:00-08:00) 

Ημερομίσθιο 2   

8.3 Σάββατο  Ημερομίσθιο 2   
8.4 Κυριακές/επίσημες αργίες Ημερομίσθιο 2   

9 

Τεχνίτες άλλων ειδικοτήτων -
Παρακαλώ προσδιορίστε (βλ. 
Παρ. Δ’). Για την οικονομική 
αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί ο 
μέσος όρος των τιμών μονάδας 
που τυχόν θα προσφερθούν. 

    

9.1 Εργάσιμες ημέρες εντός κανονικού 
ωραρίου (08:00-19:00)  Ημερομίσθιο 25   

9.2 Εργασία εκτός κανονικού ωραρίου 
(19:00-08:00) 

Ημερομίσθιο 2   

9.3 Σάββατο  Ημερομίσθιο 2   
9.4 Κυριακές/επίσημες αργίες Ημερομίσθιο 2   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΜΚ) 

   
ΜΚ = 
 
__________€ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

* Συμπληρώστε προσεκτικά όλα τα κελιά του πίνακα. Αν θέλετε να μην χρεώσετε δηλ. να προσφέρετε δωρεάν κάποια υπηρεσία (π.χ. μία 
προσαύξηση) γράψτε στο κελί την τιμή 0 ή τη λέξη ΔΩΡΕΑΝ. Εφόσον κάποια τιμή του Πίνακα δεν συμπληρώνεται θεωρείται ότι είναι 0 ή 
ΔΩΡΕΑΝ. 

** Για όλες τις ειδικότητες αδειούχων τεχνιτών /εργοδηγών / βοηθών / ανειδίκευτων εργατών η απασχόληση από 1-4 ώρες θα αμείβεται με 
μισό ημερομίσθιο, και από 4-8 ώρες με ολόκληρο ημερομίσθιο. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται αναγωγή του αντίστοιχου 
ημερομισθίου σε ωρομίσθιο διαιρώντας δια 7,5 ώρες για υπολογισμό της ποσότητας εργασίας και της αμοιβής που αντιστοιχεί (π.χ. 
επείγουσες εργασίες που ξεκίνησαν εντός ωραρίου και συνεχίζονται εκτός αυτού, εκτός ωραρίου ώρες προσωπικού με προγραμματισμένη 
παρουσία κ.λ.π) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 
 

(διατίθεται προς τηλεφόρτωση, ανάλογα με την εθνικότητα του υποβάλλοντος την προσφορά, 
από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο) 

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ΄ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ο κατάλογος ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι έχουν 
προσκομιστεί όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και με τον προβλεπόμενο τρόπο. Ο παρών 
κατάλογος ελέγχου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά σας. 
Διαγραμμίστε με  τα αντίστοιχα τετραγωνίδια 

Υποχρεωτικά έγγραφα που 
περιλαμβάνονται στην 
προσφορά 

Σχετική 
παράγραφος 

Περιλαμ-
βάνεται 

Εάν το έγγραφο δεν 
προσκομίζεται, παρακαλώ 
προσδιορίστε τους λόγους 

Ο φάκελος ‘A’ περιέχει 
ένα πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο των: 

 Ναι Όχι 
 

Παρών κατάλογος ελέγχου     

Δήλωση περί κριτηρίων 
αποκλεισμού 
(εάν συντρέχει περίπτωση, 
και κοινοπραξιών και 
υπεργολάβων) 

   

 

Έγγραφα σχετικά με κριτήρια 
επιλογής 
(εάν συντρέχει περίπτωση, 
και κοινοπραξιών και 
υπεργολάβων) 

   

 

Έντυπο νομικής οντότητας     

Ονο/νυμο και ιδιότητα του 
προσώπου(-ων) που 
αναλαμβάνουν να 
υπογράψουν τη σύμβαση 

   

 

Έντυπο χρηματοπιστωτικών 
στοιχείων     

Υπεύθυνη δήλωση πλήρους 
και ανεπιφύλακτης αποδοχής 
των όρων του διαγωνισμού 

   
 

Ο φάκελος ‘Β’ περιέχει     

ένα πρωτότυπο και τέσσερα 
αντίγραφα των:      

Τεχνική πρόταση     

Ο φάκελος ‘Γ’ περιέχει     

ένα πρωτότυπο και τέσσερα 
αντίγραφα των:     

Οικονομική πρόταση     
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Πρέπει επίσης να διασφαλίζετε ότι: 

 η προσφορά σας συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 αμφότερες η τεχνική και οικονομική πρόταση της προσφοράς υπογράφονται από τον 
υποβάλλοντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

 η προσφορά σας είναι απολύτως ευανάγνωστη ώστε να αποφεύγονται τυχόν αμφισημίες. 

 η προσφορά σας υποβάλλεται σύμφωνα με το σύστημα των φακέλων, όπως ορίζεται στο 
σημείο 6 της πρόσκλησης 

 ο εξωτερικός φάκελος φέρει τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 6 της 
πρόσκλησης. 
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