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 ‘‘EKTEΛΕΣΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ 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 19/11/2007, 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. Παρασκευαΐδη 
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.  

mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
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β) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών με ημερομηνία αποστολής το αργότερο έως 
την 19/11/2007, οπότε και ως αποδεικτικό εκλαμβάνεται η ημερομηνία 
αποστολής, ή η ημερομηνία απόδειξης κατάθεσης, προς την ακόλουθη διεύθυνση: 

Υπηρεσία Προμηθειών 
Υπόψη κ. Γ. Παρασκευαΐδη 
Ευρώπης 123, 
GR-57001 Θεσσαλονίκη-Πυλαία 
Ελλάδα 
Τηλ:  +30 2310 490111 
γ) ή ιδιοχείρως το αργότερο έως τις 19/11/2007 και ώρα 17:00 στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Cedefop), 
Υπηρεσία Προμηθειών 
Υπόψη κ. Γ. Παρασκευαΐδη 
Ευρώπης 123, 
GR-57001 Θεσσαλονίκη-Πυλαία 
Ελλάδα 
Τηλ:  +30 2310 490064 

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. 

Η προσφορά πρέπει να τοποθετηθεί σε διπλό φάκελο. Αν χρησιμοποιηθούν 
αυτοκόλλητοι φάκελοι, θα πρέπει να σφραγιστούν με κολλητική ταινία επί της 
οποίας θα υπογράψει εγκάρσια ο αποστολέας.   

Ο εξωτερικός φάκελος, να αναγράφει τα στοιχεία του παραλήπτη Cedefop 
(επιλογή διεύθυνσης ανάλογη με το μέσο αποστολής όπως αναφέρεται στο 
σημείο 2 παραπάνω), και να έχει επιπρόσθετα τα στοιχεία (όνομα και διεύθυνση) 
του αποστολέα.   

Ο εσωτερικός φάκελος, να απευθύνεται στην Υπηρεσία Προμηθειών όπως 
αναφέρεται στο σημείο 2 παραπάνω, να φέρει μια αυτοκόλλητη ετικέτα με την 
ένδειξη “Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς – Nα μην ανοιχθεί από 
την υπηρεσία εσωτερικής αλληλογραφίας” και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες 
όπως αναγράφονται παρακάτω:    
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

AO/E/ICTF/Archives/015/07 

‘‘EKTEΛΕΣΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP” 

Όνομα υποβάλλοντος: 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ο εσωτερικός φάκελος θα πρέπει να περιέχει 2 εσωκλειόμενους φακέλους, ήτοι, 
Φάκελος Α - ¨Δικαιολογητικά¨, Φάκελος Β – ¨Οικονομική Προσφορά¨. Το 
περιεχόμενο καθενός από τους δύο φακέλους περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 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 συνεπάγεται για τον υποψήφιο αποδοχή όλων των όρων 
και προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, στη συγγραφή 
υποχρεώσεων και στο σχέδιο σύμβασης και ενδεχομένως, παραίτηση από τους 
ιδίους γενικούς ή ειδικούς όρους.  Εφόσον του ανατεθεί η σύμβαση, ο υποψήφιος 
δεσμεύεται από την προσφορά του καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

6. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Cedefop στις 27.11.2007 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 φαξ (+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 φαξ ( +302310490028) 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. 

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. 
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Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, θα 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Cedefop (www.cedefop.europa.eu), τoν 
οποίo 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 υποψήφιο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε 
τροποποίηση των όρων της προσφοράς. 

• Η 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. 

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

9. 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. 

10. Προβλέπεται επιτόπια επίσκεψη για τις 31.10.2007 (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.   

11. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγγράφως σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού. 

12. 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, είδος 
εγκαταστάσεων κ.λ.π.   Για τον λόγο αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά, οποιαδήποτε 
δημόσια χρήση στοιχείων σε κείμενα, δημοσιεύσεις, αναφορές κ.λ.π.  

 

                   Με εκτίμηση, 

 

  

υπογραφή     Γ. Παρασκευαΐδης 
                     Προϊστάμενος Οικονομικών & Συμβάσεων    
     
 

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: Cedefop  

Προσφέρων: 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: H εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για τη 
διαμόρφωση χώρου αρχείων 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 υποψήφιο- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου, 
ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο 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. 

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

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

Οι όροι Ε.Ε και ΕΟΧ δηλώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο αντίστοιχα. 
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 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

http://www.cedefop.europa.eu/
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 διαμόρφωση οικοδομικών και κατασκευή 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωση χώρου κινητών και 
ακίνητων αρχείων του Cedefop. 

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

1.2. Περιγραφή και διάρκεια της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση έργου με το Cedefop. Η εν λόγω σύμβαση-
έργο (βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο/δείγμα στο Παράρτημα Γ) θα ορίζει αφενός τις 
υπηρεσίες που προδιαγράφονται στην παρούσα διακήρυξη αφετέρου τους όρους και 
τις σχετικές νομικές, οικονομικές, τεχνικές και διαχειριστικές διατάξεις, οι οποίες 
ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ  του Cedefop και του Αναδόχου κατά την διάρκεια 
της ισχύος της.  

Το επισυναπτόμενο δείγμα της σύμβασης έργου θα συμπληρωθεί με βάση τα 
δεδομένα της προσφοράς του Αναδόχου που δεν είναι γνωστά στην παρούσα φάση 
της διαδικασίας (π.χ. τιμές, κλπ).  Η γλώσσα της εν λόγω σύμβασης-έργου θα είναι 
η αγγλική όπως και στο επισυναπτόμενο δείγμα.  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο 
συμβαλλόμενο μέρος, και ισχύει για περίοδο 90 ημερών. 

1.3. Χρονοδιάγραμμα και τόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Cedefop, Ευρώπης 123, 
57001, Πυλαία, Θεσσαλονίκη.  Η εκτέλεση όλων των εργασιών και η προσωρινή 
παράδοση του έργου (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου δοκιμών λειτουργίας 
των επιμέρους υποσυστημάτων ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, ενεργής και 
παθητικής πυροπροστασίας, φωτισμού, κλπ) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 
χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Στη φάση αυτή θα συναφθεί πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Ι.5.1 του σχεδίου 
σύμβασης που επισυνάπτεται.  

Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πάροδο 12 μηνών από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης και αφού έχει συναφθεί πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Ι.5.9 του σχεδίου σύμβασης που 
επισυνάπτεται. Αν κατά τη διάρκεια των 12 μηνών της εγγύησης διαπιστωθούν 
κακοτεχνίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες 
διορθώσεις, αντικαταστάσεις κλπ ιδίοις δαπάνοις. Μετά και από την οριστική 
παραλαβή του έργου οι υποχρεώσεις του αναδόχου παύουν να υφίστανται ενώ 
επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.   
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1.4. Διαίρεση σε παρτίδες 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δε διαιρείται σε παρτίδες.  

1.5. Εναλλακτικές προσφορές 

Οι υποβάλλοντες προσφορά δεν μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις από 
ό,τι ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

1.6. Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε EUR 150000,00 χωρίς ΦΠΑ. 
Προσφορές ανώτερες του προϋπολογισμού της Αναθέτουσας αρχής, δεν θα γίνονται 
δεκτές. 

1.7. Ισχύς των προσφορών 

Η περίοδος ισχύος των προσφορών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι 
υποχρεούνται να μην τροποποιήσουν τους όρους της προσφοράς τους είναι 6 μήνες 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

1.8. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών 

Οι όροι χρηματοδότησης περιγράφονται με σαφήνεια στο σχέδιο σύμβασης έργου 
που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται 
εντός 45 ημερών από την υποβολή των τιμολογίων και σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στο σχέδιο σύμβασης. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1. Εισαγωγικά 

Το κτίριο γραφείων και συνεδριακών χώρων του Cedefop κατασκευάστηκε το 
1998-1999, σε μία έκταση 14.415,90 τ.μ. που παραχωρήθηκε στο Ελληνικό 
Δημόσιο για το σκοπό αυτό από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και παραδόθηκε 
στην πλήρη κυριότητα του Κέντρου το 2001. 

Η κατασκευή ανατέθηκε στην τεχνική εταιρεία ΓΕΤΕΜ Α.Ε. κατόπιν σχετικού 
διαγωνισμού που διενεργήθηκε από τον Ο.Ε.Κ (Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας) εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, 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 140 
εργαζομένους, ενώ συχνά διενεργούνται συνέδρια και συνεδριάσεις διεθνούς 
απήχησης και προβολής. 

2.2. Αντικείμενο του Έργου 

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την 
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών περιορισμένης κλίμακας καθώς και την 
κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης για τη διαμόρφωση χώρου που 
θα στεγάσει τα κινητά και ακίνητα αρχεία του Cedefop. Η εκτέλεση των εργασιών 
θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του κτιρίου που έχει ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα 
αρχή για το σκοπό αυτό και βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου. 

Η διαμόρφωση – εκτέλεση οικοδομικών εργασιών καθώς και η κατασκευή του 
ηλεκτρομηχανολογικού έργου αφορά κατά βάση το χώρο που προσδιορίζεται ως 
Υ.4.1 στις κατόψεις του Παραρτήματος Α, καθώς και τους γειτνιάζοντες 
βοηθητικούς χώρους Υ.4.2 και Υ.4.3. Η συνολική έκταση των χώρων Υ.4.1, Υ.4.2 
και Υ.4.3 είναι 20,25x14,15 μέτρα. 

2.2.1. Προδιαγραφές χώρου αρχείων 

Οι προδιαγραφές των χώρων που προορίζονται για την αποθήκευση αρχείων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται σε γενικές γραμμές στο «Manual of 
standard building specifications/Office for Infrastructure and Logistics».  
Επιγραμματική αναφορά των σημαντικότερων προδιαγραφών που θα πρέπει 
να πληροί ο χώρος αρχείων του Cedefop δίνεται παρακάτω: 

Συνθήκες θερμοκρασίας: 18°C≤ t°εσωτ ≤ 20°C 

Συνθήκες υγρασίας: 45% ≤ σχετική υγρασία ≤ 55%. 

Εξαερισμός: Ανανέωση του αέρα τουλάχιστον δύο φορές την ώρα (με 
φρέσκο αέρα) 

Φωτισμός: Εσωτερικός φωτισμός – όχι φυσικός 
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Πυρανίχνευση-Πυρόσβεση: Σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης που να 
καλύπτει επαρκώς τον υφιστάμενο χώρο (καθώς και τον υπερκείμενο των 
ψευδοροφών ή υποκείμενο των ψευδοπατωμάτων), φιλικό προς το 
περιβάλλον και κατάλληλο για τη χρήση του χώρου. 

2.2.2. Περιγραφή έργου 

Στα πλαίσια όλων των προηγουμένων ο ανάδοχος θα αναλάβει την 
εκπόνηση των παρακάτω εργασιών – έργων: 

• Διαμόρφωση παρακείμενων χώρων Υ.4.2 και Υ.4.3 με κατεδάφιση της 
υφιστάμενης διαχωριστικής τοιχοποιίας και δημιουργία νέας που θα 
επαναπροσδιορίζει τις διαστάσεις τους 

• Μετακίνηση των υφιστάμενων σωληνώσεων ύδρευσης – κλιματισμού 
που οδεύουν δια μέσου του χώρου Υ.4.1 προκειμένου να μην 
απειλούνται τα αρχεία από πλημμύρα 

• Κατασκευή ψευδοροφής από ορυκτή ίνα σε ύψος 3,1 μέτρων από το 
δάπεδο 

• Εγκατάσταση δικτύου εξαερισμού ώστε να εξασφαλίζονται οι 
προδιαγραφές της παραγράφου §2.2.1 

• Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού ώστε να εξασφαλίζονται οι 
προδιαγραφές της παραγράφου §2.2.1 

• Δημιουργία ηλεκτρικής εγκατάστασης – συστήματος φωτισμού 

• Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης 

• Εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control) 

• Αντικατάσταση των θυρών εισόδου με πυράντοχες θύρες 

• Εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίου 220-250 kgr στις σκάλες που 
οδηγούν από το χώρο του υπόγειου γκαράζ στο χώρο των αρχείων. 

Λεπτομερείς προδιαγραφές, σχέδια και οδηγίες για την υλοποίηση των 
επιμέρους εργασιών δίνονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Ο ανάδοχος 
έχει το δικαίωμα κατά τη φάση υλοποίησης του έργου να προτείνει 
διορθώσεις της προτεινόμενης μελέτης υλοποίησης στις περιπτώσεις που 
θεωρεί ότι οι προδιαγραφές των επιμέρους υποέργων δεν ανταποκρίνονται 
στις γενικές απαιτήσεις της παραγράφου §2.2.1. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να υποβάλει σχετική αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή 
αιτιολογώντας τη θέση του. 
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2.3. 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 κλπ.  Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι τα προς χρήση υλικά θα είναι της 
ίδιας ή ανώτερης ποιότητας/κατασκευάστριας εταιρείας με τα ήδη εγκατεστημένα. 

2.4. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες  

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές 
μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής 
προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου εξ υπαιτιότητας του ορίζεται στο άρθρο ΙΙ.13 
του σχεδίου σύμβασης έργου στο Παράρτημα Γ. 

Το συνολικό πόσο της επιβληθείσας ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της 
προσφοράς του υποψηφίου. 

2.5. Εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει εγγυητική 
επιστολή ποσοστού 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού προ ΦΠΑ, ήτοι ποσού 
τριών χιλιάδων (€ 3.000,00) Ευρώ.  

Η πιο πάνω εγγύηση συμμετοχής παρέχεται με εγγυητική επιστολή γραμμένη στα 
Ελληνικά ή άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να έχει 
εκδοθεί είτε από το ΤΣΜΕΔΕ είτε από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες 
μέλη της Ε.Ε, του ΕΟΧ και των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις.  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να απευθύνεται προς το “Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΑΕΚ - Cedefop”, να 
αναφέρει την επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση της Επιχείρησης υπέρ της οποίας 
εκδίδεται, τον τίτλο του έργου “EKTEΛΕΣΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP”, για το οποίο 
παρέχεται η εγγύηση, το ποσό της εγγύησης και τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται 
από τα δικαιώματα της διηζήσεως και διαιρέσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα 
την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή 
αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από την σχετική 
ειδοποίηση. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 
επιστρέφεται αμέσως σε όλους τους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης έργου. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Cedefop εφ’ όσον, μετά την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο υποψήφιος δεν προσέλθει ή αρνηθεί  την 
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υπογραφή της σύμβασης εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στην 
πρόσκληση για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών τευχών. 

2.6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού, 
καλείται με έγγραφο να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για υπογραφή της 
σύμβασης έργου, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
συμβατικού τιμήματος του έργου. 

Η εν λόγω εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές γραμμένες στα Ελληνικά ή 
σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ε.Ε., οι οποίες, πρέπει να έχουν εκδοθεί είτε από το 
ΤΣΜΕΔΕ είτε από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ε.Ε, του 
Ε.Ο.Χ. καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων. Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να 
απευθύνονται προς το “ Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Προώθηση της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΕΚΑΕΚ - Cedefop.” να αναφέρουν την επωνυμία και την πλήρη 
διεύθυνση της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας υπέρ της οποίας εκδίδονται, τον 
επακριβή τίτλο του έργου, ως εξής: “EKTEΛΕΣΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
CEDEFOP” για το οποίο παρέχεται η εγγύηση, το ποσό της εγγύησης και τον όρο 
ότι ο εγγυητής παραιτείται από τα δικαιώματα της διηζήσεως και διαιρέσεως και 
αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την σχετική 
ειδοποίηση. Πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά, ότι η υποχρέωση του εγγυητή, που 
απορρέει από τις εγγυητικές επιστολές, είναι αορίστου χρόνου και θα λύνεται μόνο 
μετά την επιστροφή τους και ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του κυρίου 
του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
σημείο I.6.5 του σχεδίου σύμβασης έργου που επισυνάπτεται.  

2.7. Επίβλεψη 

Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να είναι σε στενή 
συνεργασία με τον εντεταλμένο μηχανικό, εξωτερικό συνεργάτη, που θα είναι 
επιφορτισμένος με την επίβλεψη του έργου από την πλευρά της Αναθέτουσας 
αρχής. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμβουλεύεται τον επιβλέποντα κυρίως σε 
ζητήματα ποιότητας των υπό προμήθεια υλικών, ενώ επιβάλλεται να 
συμμορφώνεται με τις οδηγίες του εφόσον αυτές είναι μέσα στο πνεύμα καλής 
εκτέλεσης του προκηρυσσόμενου έργου. 
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3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

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 
Από τη συμμετοχή σε σύμβαση αποκλείονται οι υποψήφιοι ή προσφέροντες: 

α) οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει 
κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από 
διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις 

β)  οι οποίοι έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε 
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή 

γ)  οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί 
με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές 

δ)  οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή 
των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις 
της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύμβαση 

ε)  κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων 

στ) οι οποίοι, μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που 
χρηματοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, διέπραξαν διαπιστωμένα 
σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων. 

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

- τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων; 

- έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη σύμβαση ή δεν έχουν 
παράσχει αυτές τις πληροφορίες. 

Απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα 

Ο υποβάλλων προσφορά προσκομίζει την υπεύθυνη δήλωση που παρατίθεται στο 
Παράρτημα Δ, 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 
Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να προσκομίσει τεκμήρια της οικονομικής, 
χρηματοδοτικής, τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα 

Απαίτηση 

 Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να βρίσκεται σε σταθερή οικονομική κατάσταση 
και να διαθέτει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα να εκτελέσει τη 
σύμβαση. 

Ως τεκμήρια της οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας μπορούν να υποβληθούν 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα: 

 κατάλληλες δηλώσεις τραπεζών ή αποδεικτικό ασφάλισης έναντι επαγγελματικών 
κινδύνων· 

 ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών τουλάχιστον των δύο τελευταίων 
οικονομικών ετών που έχουν κλείσει, στην περίπτωση όπου η δημοσίευση των 
ισολογισμών προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός παράγων· 

 δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών σε έργα, 
όπως αυτά που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης και τα οποία 
υλοποιήθηκαν κατά χρονικό διάστημα εντασσόμενο στα τρία το πολύ τελευταία 
οικονομικά έτη. 

Σε περίπτωση που οι υποβάλλοντες αδυνατούν να προσκομίσουν τα εν λόγω έγγραφα, 
καλούνται να αιτιολογήσουν την αδυναμία προσκόμισής τους. 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν τη 
σύμβαση όντας: 

 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους - μέλους  της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή των χωρών που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και πληρούν τα κριτήρια 
εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένες. Οι 
επιχειρήσεις ή τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ., ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει την συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις και να παρουσιάζουν ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την 
οικονομία του κράτους - μέλους και να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής τους 
στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένες.  Εάν στο 
κράτος - μέλος που είναι εγκατεστημένες δεν υπάρχουν αντίστοιχα μητρώα, τότε 
θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την τεχνική τους ικανότητα 
για την εκτέλεση του υπόψη έργου. 

Πέραν των ανωτέρω, ως τεκμήρια της επαγγελματικής ικανότητας του υποβάλλοντα να 
εκτελέσει την προτεινόμενη σύμβαση πρέπει να προσκομίζονται και τα ακόλουθα 
έγγραφα ή πληροφορίες: 

• λεπτομερές εταιρικό προφίλ που να καταδεικνύει την ικανότητα 
διενέργειας έργων συναφών προδιαγραφών με εκείνες που περιγράφονται 
στην πρόσκληση· 

• κατάλογος των σημαντικότερων έργων των τριών (3) τελευταίων ετών 
παρόμοια σε εύρος, μέγεθος και φύση με αυτά της παρούσας 
πρόσκλησης, και με παράθεση των ποσών, των ημερομηνιών και των 
επωνυμιών των παραληπτών, π.χ. του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

3.3. Νομική Θέση 
Οι υποβάλλοντες καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο νομικής οντότητας που 
παρατίθεται στο Παράρτημα Ε και να προσκομίσουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο 
έντυπο. Οι υποβάλλοντες πρέπει να φροντίζουν ώστε να περιλαμβάνεται το 
ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του προσώπου(-ων) που αναλαμβάνουν να υπογράψουν 
για λογαριασμό τους σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης. 
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4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

4.1. Συμμετοχή κοινοπραξιών 
Ομάδες 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 
εταιρεία ή το πρόσωπο το οποίο ηγείται του έργου και επίσης να προσκομίζουν 
αντίγραφο του εγγράφου που εξουσιοδοτεί τη συγκεκριμένη εταιρεία 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 εταιρεία 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 παροχών υπηρεσιών, εργοληπτών ή προμηθευτών, πρέπει να 
προσδιορίζουν τον ρόλο, τα προσόντα και την εμπειρία του κάθε μέλους ή ομάδας. 

4.2. Υπεργολαβία/Υπεργολάβος 
Τυχόν υπεργολαβίες/υπεργολάβοι πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από το Cedefop, είτε 
μέσω της αποδοχής της προσφοράς του υποβάλλοντος είτε, εφόσον αυτό προτείνεται 
από τον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης, εγγράφως με ανταλλαγή 
επιστολών. Οι υπεργολαβίες/υπεργολάβοι θα γίνονται αποδεκτοί μόνο όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο και δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εφόσον 
ανατίθεται, η σύμβαση υπογράφεται από τον υποβάλλοντα ο οποίος είναι, έναντι του 
Cedefop, ο μοναδικός υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο υποβάλλων πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια ποιες παρτίδες του έργου θα ανατεθούν σε 
υπεργολάβους, καθώς και την ταυτότητα όλων των υπεργολάβων οι οποίοι 
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. 
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5. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μόνο οι προσφορές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων αποκλεισμού και 
επιλογής αξιολογούνται ως προς την τιμή. 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα εξής: 

5.1. Αξιολόγηση και ανάθεση της σύμβασης 
Η σύμβαση ανατίθεται στον υποβάλλοντα την προσφορά που συνιστά την 
οικονομικότερη λύση (αρχή της χαμηλότερης τιμής). 

Η οικονομική αξία προκύπτει σύμφωνα με τις οριζόμενες τιμές που προσφέρει ο 
υποβάλλων την προσφορά. 

5.2. Οικονομική πρόταση 
Η οικονομική πρόταση πρέπει να αναφέρει το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση όλων 
των έργων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. Οι 
υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να παρέχουν λεπτομερή ανάλυση της προτεινόμενης 
τιμής συμπληρώνοντας κατάλληλα για το σκοπό αυτό το έντυπο οικονομικής προσφοράς 
του Παραρτήματος Ζ.  

Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές  

 Οι προτεινόμενες τιμές πρέπει να είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε 
αναθεώρηση.  

 Οι τιμές δίνονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες. 

 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. Το ποσό του ΦΠΑ πρέπει να 
αναφέρεται χωριστά. 
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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 ιδιαίτερα υπόψη τις οδηγίες που παρατίθενται στα σημεία 2 και 3 της 
επιστολής 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 Η 
 εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό ίσο με τρεις χιλιάδες 

(€ 3.000,00) Ευρώ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο §2.5 της 
Διακήρυξης 

 δήλωση περί κριτηρίων αποκλεισμού όπως απαιτείται στο σημείο 3.1 και 
σύμφωνα με το πρότυπο εγγράφου που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ 

 έγγραφα που αφορούν τα κριτήρια επιλογής όπως απαιτείται στο σημείο 3.2 
 έντυπο νομικής οντότητας όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Ε 
 βεβαίωση με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του προσώπου(-ων) που 

εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν τη σύμβαση 
 έντυπο χρηματοπιστωτικών στοιχείων όπως παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ 
 συνοπτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως ζητείται στο παράρτημα 

Α.   

6.2. Φάκελος Β – Οικονομική πρόταση 
Ένα υπογεγραμμένο μη συραμμένο πρωτότυπο και τέσσερα συραμμένα αντίγραφα των 
ακόλουθων εγγράφων: 

• οικονομική πρόταση με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 
5.2. καθώς και η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου στο Παράρτημα Ζ 
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Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής χώρου αρχείου 

 

Το αρχείο αποτελεί ένα χώρο με ιδιαίτερες ανάγκες. Αυτές συνοψίζονται ως εξής:  

Α) Προστασία των αρχείων που βρίσκονται σε αυτό το χώρο  (από πλημμύρες, 
πυρκαγιά, μεγάλες διακυμάνσεις στις εσωτερικές συνθήκες, σκόνη, σωματίδια στον αέρα 
κλπ) 

Β) Δημιουργία εσωτερικών συνθηκών θερμοκρασίας – υγρασίας κατάλληλων για τη 
διατήρηση των εγγράφων από τα οποία θα αποτελείται κυρίως το αρχείο 

Γ) Έλεγχος της ταυτότητας των ατόμων που εισέρχονται στο χώρο  

Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαίες οι παρακάτω ενέργειες: 

α) Έλεγχος των υφιστάμενων σωληνώσεων που διέρχονται μέσα από το χώρο, και 
κατασκευή ενός προστατευτικού καναλιού ώστε σε περίπτωση διαρροής να μην 
δημιουργηθεί κίνδυνος για το αρχείο 

β) Κατάλληλη διαμόρφωση του δαπέδου, ώστε ακόμα και αν συγκεντρωθούν νερά στο 
δάπεδο είτε από τις σωληνώσεις που διέρχονται από το χώρο είτε από άλλη αιτία να 
οδηγηθούν μέσα από κανάλια έξω από το χώρο 

γ) Επιλογή υλικών για κάθε οικοδομική εργασία τα οποία δεν φθείρονται εύκολα, δεν 
δημιουργούν σκόνη, και είναι εύκολο να καθαριστούν (δάπεδο χωρίς πόρους κλπ) 

δ) Επαρκές σύστημα αυτόνομης πυρανίχνευσης (με σύνδεση στο υφιστάμενο για 
γνωστοποίηση του alarm) και αυτόνομης κατάσβεσης, με κατασβεστικό υλικό που να 
μην επηρεάσει τα αντικείμενα που θα βρίσκονται μέσα στο χώρο, ούτε τo περιβάλλον 
και την υγεία των ανθρώπων που πιθανόν να βρίσκονται εκεί τη στιγμή της 
ενεργοποίησης του συστήματος 

ε) Σύστημα κλιματισμού που να διατηρεί στο χώρο τις επιθυμητές συνθήκες που είναι 
περίπου 18°C≤ t°εσωτ ≤ 20°C και 45% ≤ σχετική υγρασία ≤ 55%. σε όλη τη διάρκεια του 
έτους, με ταυτόχρονο εξαερισμό – αερισμό του χώρου, περίπου 2 εναλλαγές την ώρα  

στ) Επαρκής φωτισμός παρά την ύπαρξη ραφιών σχεδόν σε όλη την έκταση του χώρου 

Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις για κάθε τμήμα του συνολικού έργου διαμορφώνονται ως 
εξής: 
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Προαπαιτούμενα 

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει συνοπτικό χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου το οποίο θα αποτελέσει την βάση για την σύνταξη από τον 
Ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος του έργου και το οποίο μετά τον έλεγχο, τη διόρθωση 
και έγκρισή του από την Αναθέτουσα αρχή θα αποτελεί τη βάση για τον έλεγχο της 
προόδου του έργου και τον προσδιορισμό των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών. 
Τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο χρονοδιαγραμμάτων δεν δημιουργούν δικαίωμα 
για καμία πρόσθετη αποζημίωση. 

Κατασκευή δαπέδου 

Κατασκευή δαπέδου (θα κατασκευαστεί βιομηχανικό δάπεδο με κατάλληλη διαμόρφωση 
ώστε να υπάρχει απορροή των νερών που πιθανόν να συγκεντρωθούν στο χώρο. Το έργο 
αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης και η κατασκευή του θα 
έχει περατωθεί πριν την έναρξη των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν 
παράρτημα).  
Το δάπεδο θα επικαλυφθεί με υλικό κατάλληλο για το χώρο (συμβατική υποχρέωση 
αναδόχου), με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού, από υλικό κατασκευής που να 
αποτρέπει τη συγκέντρωση σκόνης και ταυτόχρονα να μην τη δημιουργεί  (πχ. πορώδες, 
αποκόλληση σωματιδίων κλπ).  Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι  από πλάκες 
Linoleum, πάχους κατάλληλου ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα από τα αυξημένα 
επιφανειακά φορτία περίπου 1000Kg/ m2. Επίσης η κλίση του τελικού εδάφους θα 
πρέπει να ακολουθεί την ήδη υπάρχουσα κλίση του βιομηχανικού δαπέδου ώστε να 
αποφεύγεται η συγκέντρωση νερού (σε περίπτωση διαρροής) αλλά και να είναι δυνατή η 
εγκατάσταση συστήματος που αποτελείται από μονάδες αρχειοθηκών-βιβλιοθηκών που 
κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές.  
 
Οδεύσεις Υφιστάμενων Σωληνώσεων  

Όσο αφορά τις σωληνώσεις νερού (κλιματισμού-ύδρευσης) που διέρχονται από το χώρο 
προτείνεται η μετακίνησή τους έξω από το χώρο, για την ασφάλεια των αρχείων. Για 
λόγους κόστους, εάν αποφασιστεί να παραμείνουν στη θέση τους, θα πρέπει να ελεγχθεί 
η κατάστασή τους και να διαμορφωθεί κάτω από αυτές ένα κανάλι σχήματος ανάποδου 
Π από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm,  το οποίο να στηριχτεί στην οροφή και 
έχοντας μία ελαφριά κλίση να οδηγεί σε στήλη αποχέτευσης πιθανές διαρροές από τις 
σωληνώσεις ή συμπυκνώματα από σφάλμα στις μονώσεις των σωλήνων. Η κατασκευή 
αυτή, μέχρι τη σύνδεση σε κοντινή κατακόρυφη στήλη ή φρεάτιο δαπέδου βαρύνει τον 
ανάδοχο εργολάβο.  

Στην απόληξη του παραπάνω καναλιού και πριν τη σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης 
θα υπάρχει συλλεκτήρια λεκάνη στην οποία θα τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου στάθμης 
(παρουσία νερού) κατάλληλο για να συνδεθεί με το υφιστάμενο BMS (δεν 
περιλαμβάνεται η σύνδεση αλλά η τοπική συνδεσμολογία και το καλώδιο μέχρι τον 
τοπικό πίνακα BMS) ώστε σε περίπτωση διαρροής των σωληνώσεων οροφής να 
εξασφαλίζεται η ροή του νερού μακριά από το χώρο του αρχείου αλλά και να γίνεται 
αντιληπτή σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
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Γυψοσανίδες – Ψευδοροφές  

(1) Οι τοίχοι θα βαφούν με οικολογική βαφή, χρώματος RAL 1015, και η οροφή 
όπου δεν θα γίνει ψευδοροφή (αποθηκευτικοί χώροι δίπλα από το χώρο του 
αρχείου) θα βαφεί με χρώμα RAL 9001. 

(2) Θα κατασκευαστεί ψευδοροφή από ορυκτή ίνα, με τυπικές πλάκες 60Χ60 
(λευκού χρώματος RAL 9001), αφού πρώτα εξασφαλιστεί η στεγανότητα και η 
ασφάλεια όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων πάνω από αυτή. Το ύψος της 
ψευδοροφής θα είναι περίπου 3,1 μ από το τελικό έδαφος, εκτός από κάποια 
σημεία που υπάρχουν σχάρες καλωδίων που δεν μπορούν να μετακινηθούν οπότε 
θα απαιτηθεί κάποια διαφορετική διαμόρφωση. Επίσης λόγω των αεραγωγών του 
κλιματισμού που θα εισέρχονται στο χώρο από το διπλανό σε ύψος χαμηλότερο 
της ψευδοροφής θα πρέπει να γίνει μία  κατασκευή από γυψοσανίδα για την 
κάλυψη τους.  

Ιδιαίτερη διαμόρφωση θα χρειαστεί και σε σημεία που υπάρχουν διελεύσεις 
καλωδίων ή σωλήνων χαμηλότερα της ψευδοροφής. Αυτές θα πρέπει να γίνουν 
με τρόπο καλαίσθητο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού.  

(3) Μέσα στο χώρο υπάρχει ένας αεραγωγός (Plenum) κατασκευασμένος από 
γυψοσανίδα, μέσω του οποίου κλιματίζεται ο χώρος πάνω από το χώρο του 
αρχείου (αίθουσα συνεδριάσεων Εuropa). Αυτός ο «αεραγωγός» θα πρέπει να 
επενδυθεί από πυράντοχη γυψοσανίδα, κατάλληλη για τη συνέχεια του 
πυροδιαμερίσματος. Θα πρέπει να κλειστούν στεγανά  όλα τα σημεία ένωσης με 
το μεταλλικό τμήμα του αεραγωγού και επίσης να στεγανοποιηθούν με 
πυράντοχο υλικό όλα τα ανοίγματα λόγω της διέλευσης σωληνώσεων μέσα από 
το plenum. 

(4) Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε άνοιγμα προς άλλο χώρο (για διέλευση 
καλωδίων, σχαρών, σωληνώσεων κ.λ.π υφιστάμενων ή νέων) θα πρέπει να 
κλείσει με πυράντοχο υλικό, με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ο 
χαρακτηρισμός του χώρου ως πυροδιαμέρισμα. Γενικά μετά το πέρας των 
εργασιών ο χώρος θα πρέπει να αποτελεί πυροδιαμέρισμα.   

Εσωτερικές πόρτες 

Οι δύο πόρτες πρόσβασης στο χώρο θα αλλαχτούν, με δύο νέες πυρασφαλείας, Τ90 ή 
Τ120, διπλές ώστε να  είναι εύκολη η μετακίνηση αντικειμένων μέσα στο χώρο, 
συνολικών διαστάσεων 170Χ210 με μηχανισμό επαναφοράς (προτεραιότητας) και 
μπάρα πανικού οι οποίες προτείνεται να έχουν τμήμα υαλοπίνακα ώστε να είναι δυνατός 
ο οπτικός έλεγχος του χώρου από το διάδρομο. Οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριά 
ασφαλείας που θα αποτρέπει την είσοδο στο χώρο αλλά όχι τη λειτουργία της μπάρας 
πανικού από τη μέσα πλευρά.   
Ο χώρος πάνω από την πόρτα (από ύψος 210 μέχρι 240 περίπου) θα κλείσει με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο χώρος να συνεχίσει να αποτελεί πυροδιαμέρισμα. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιηθεί πυράντοχη γυψοσανίδα ή άλλο παραπλήσιο υλικό θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η μηχανική αντοχή έναντι παραβίασης (για λόγους ασφάλειας του χώρου).   
Οι δύο πόρτες που οδηγούν προς τους αποθηκευτικούς χώρους Υ.4.2 και Υ.4.3 θα 
κλειστούν, ενώ ο τοίχος που χωρίζει τους δύο χώρους θα γκρεμιστεί, και θα μεταφερθεί 
προς την εξωτερική πλευρά, κοντά στα μηχανήματα, έτσι ώστε να μεγαλώσει η 
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υπόλοιπη «αποθήκη», όπως επίσης και το τοιχίο προς το εξωτερικό περιβάλλον. Για την 
πρόσβαση στο νέο χώρο που θα δημιουργηθεί, θα κατασκευαστεί άνοιγμα με εσωτερική 
πόρτα πυρασφαλείας, μονή διαστάσεων 100Χ210 προς το μηχανοδιάδρομο, και μία 
απλή μεταλλική στο νέο τοίχο που θα δημιουργηθεί για να υπάρχει πρόσβαση στα 
μηχανήματα (όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν πιστοποιητικά και 
έγκριση του αντίστοιχου φορέα). 

Από την πλευρά της νέας αποθήκης στο μηχανοδιάδρομο, όπου θα τοποθετηθεί η νέα 
πόρτα, αυτή θα τοποθετηθεί δίπλα από τον αρμό διαστολής του κτιρίου, ενώ λόγω της 
κακής κατάστασης του υφιστάμενου τοίχου, αυτός θα πρέπει να γκρεμιστεί και να 
κατασκευαστεί νέος, πυράντοχος, με αρμό διαστολής (ως προέκταση του υφιστάμενου). 
Παράλληλα η παροχή νερού που υπάρχει στο διάδρομο, θα πρέπει να μεταφερθεί δίπλα 
από τη νέα πόρτα. Τέλος το υφιστάμενο φρεάτιο που υπάρχει στο έδαφος θα πρέπει να 
μετακινηθεί εάν είναι δυνατό δίπλα από τον αρμό διαστολής, ειδάλλως ο αρμός να γίνει 
περιμετρικά του φρεατίου, και να επισκευαστούν οι υφιστάμενες ρωγμές που έχουν 
δημιουργηθεί γύρω από αυτό.   

 

Ανελκυστήρας Φορτίου 

Για διευκόλυνση της γενικότερης πρόσβασης στο χώρο πρέπει να εγκατασταθεί στη 
σκάλα ένας ανελκυστήρας ατόμων με ειδικές ανάγκες - τύπου πλατφόρμας.  

Θα πρέπει να έχει πλατφόρμα με ημιαυτόματη αναδίπλωση, με αντιολισθητικό τάπητα 
διαστάσεων 800x1200 (mm) περίπου, και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, ωφέλιμου 
φορτίου τουλάχιστον 220-250Kg. Το μήκος της ράγας οδήγησης θα είναι περίπου 5 
μέτρα με δύο θέσεις στάθμευσης, μία στο ίδιο επίπεδο με το ισόγειο και μία με το 
πλατύσκαλο (στην πάνω θέση). Θα υπάρχει κομβίο (διακόπτης) για τη λειτουργία σε 
κάθε θέση στάθμευσης, και ο κινητήριος μηχανισμός θα είναι με σύστημα βαρούλκου – 
κινητήρα με τριφασικό κινητήρα και με ταχύτητα ανύψωσης 0,06m/s. Τέλος θα έχει όλες 
τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας για την ορθή λειτουργία του. 

Η διαδρομή του ανελκυστήρα θα πρέπει να είναι όπως το σχέδιο και να καταλήγει στο 
επίπεδο του ισογείου. Λόγω του αρμού διαστολής που υπάρχει στη σκάλα, ο 
ανελκυστήρας θα πρέπει να μπορεί να στηριχτεί στη μία πλευρά του τοίχου και στα 
σκαλοπάτια.     

Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαχωρίζεται από τη σκάλα με κάγκελο (για λόγους 
ασφαλείας) το οποίο να έχει τη δυνατότητα να αφαιρεθεί εύκολα (για μεταφορά φορτίου 
μεγαλύτερων διαστάσεων).  

Η επιθυμητή θέση τοποθέτησης του ανελκυστήρα είναι η δεξιά πλευρά της κλίμακας στη 
διεύθυνση της καθόδου.  
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Κλιματισμός

Κλιματισμός. Η λειτουργία του χώρου απαιτεί την ύπαρξη συστήματος κλιματισμού – 
εξαερισμού. Οι εσωτερικές συνθήκες που θεωρούνται αποδεκτές κατά τη διάρκεια του 
χρόνου είναι κατά μέσο όρο 20οC με μέση σχετική υγρασία 50%, ενώ σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να ανέβει η θερμοκρασία πάνω από 22 οC, ή η σχετική υγρασία 
πάνω από 55%, ή  αντίστοιχα να κατέβει κάτω από 16 οC η θερμοκρασία και η υγρασία 
κάτω από 45%.  

Κρίνεται απαραίτητη η χρήση δύο τουλάχιστον ξεχωριστών μηχανημάτων (για λόγους 
ασφαλείας και συντήρησης) απ’ ευθείας εκτόνωσης, κατάλληλων για σύνδεση με 
αεραγωγούς, τύπου inverter, τα οποία να αναρροφούν και νωπό αέρα περίπου 1500m3/h, 
(συνολικά) με φίλτρα κλάσης EU3 και δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του 
αέρα.  Η χρήση εναλλάκτη αέρα-αέρα για λόγους εξοικονόμησης κρίνεται απαραίτητη. 
Ο εναλλάκτης αέρα – αέρα  πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με τις 
καναλάτες μονάδες, και να διαθέτει λειτουργία free-cooling. Ο έλεγχος της εσωτερικής 
θερμοκρασίας θα μπορεί να γίνει με τοπικό χειριστήριο, και θα μπορεί να επεμβαίνει στη 
λειτουργία των μονάδων (ταχύτητα ανεμιστήρα ή λειτουργία free cooling) ώστε να 
διατηρούνται οι εσωτερικές συνθήκες. 

Η απαιτούμενη ψυκτική ισχύς των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι στο σύνολό της 
τουλάχιστον 30KW σε συνθήκες: εξωτερική θερμοκρασία 38οC, και εσωτερική 20 οC – 
50% και θερμική ισχύς 32KW για ίδιες εσωτερικές συνθήκες και εξωτερική 
θερμοκρασία  -10οC – 80%. Βασικό κριτήριο είναι η επίτευξη των εσωτερικών 
συνθηκών θερμοκρασίας – υγρασίας.  

Τα μηχανήματα κλιματισμού θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν σε χαμηλές 
εξωτερικές θερμοκρασίες (για ψύξη και θέρμανση) και να είναι auto-restart. 

Για λόγους ασφαλείας και εύκολης συντήρησης, τα μηχανήματα θα πρέπει να 
τοποθετηθούν έξω από το χώρο (οι εσωτερικές μονάδες), στη διπλανή αποθήκη (όπως θα 
διαμορφωθεί), ενώ συνιστάται και η χρήση δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων αισθητηρίων 
χώρου θερμοκρασίας – υγρασίας, τα οποία θα συνδεθούν με το υφιστάμενο BMS ώστε 
να είναι εύκολη η παρακολούθηση του χώρου από μακριά (η σύνδεση δεν 
περιλαμβάνεται στην παρούσα εργολαβία αλλά η προμήθεια – τοποθέτηση των 
αισθητηρίων και καλωδίωση μέχρι τον τοπικό πίνακα ελέγχου του BMS).  

Εναλλακτικά των δύο καναλάτων μηχανημάτων κλιματισμού μπορούν να τοποθετηθούν 
δύο μηχανήματα close control, μέσα στο χώρο με αναρρόφηση από χαμηλά και 
προσαγωγή ψηλά σε δίκτυο αεραγωγών και στομίων όπως οι καναλάτες μονάδες, ενώ 
για τον εξαερισμό να τοποθετηθεί πάλι ένας εναλλάκτης αέρα-αέρα με φίλτρο, ο οποίος 
να απορρίπτει στο περιβάλλον, και να προσάγει προκλιματισμένο νωπό κοντά στις 
αναρροφήσεις των δύο μηχανημάτων. Οι μονάδες close-control θα πρέπει να 
τοποθετηθούν μέσα στο χώρο ενώ ο εναλλάκτης έξω από το χώρο. Τα μηχανήματα close 
control συνιστάται να έχουν και υγραντή. 
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Οι ηλεκτρικές παροχές των μηχανημάτων θα τροφοδοτηθούν από νέο πίνακα εξωτερικά 
του χώρου. Η ευθύνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης ανήκει στον ανάδοχο εργολάβο. 
Όλα τα καλώδια θα φέρουν σήμανση ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αναγνώρισή τους. 
Επίσης ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να δώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία των μηχανημάτων (ηλεκτρική ισχύς, συνιστώμενη προστασία 
κ.λ.π) για την έγκαιρη κατασκευή του πίνακα ώστε να δοκιμαστούν τα μηχανήματα κατά 
την παράδοση.  

Εξαερισμός-Αερισμός

Όσο αφορά τον αερισμό και εξαερισμό του χώρου, προτείνεται η χρήση εναλλάκτη 
αέρα-αέρα με δύο ανεμιστήρες παροχής 1500m3/h και κατάλληλης στατικής πίεσης. Οι 
ανεμιστήρες  του εναλλάκτη θα λειτουργούν σε σειρά με τα μηχανήματα κλιματισμού, 
και θα τα τροφοδοτούν με προκλιματισμένο νωπό αέρα. Τα δίκτυα αεραγωγών νωπού 
και απόρριψης θα πρέπει στην απόληξή τους να είναι κατά το δυνατόν απομακρυσμένα 
για να αποφευχθεί η «ανακυκλοφορία» του ίδιου αέρα. 

Λόγω της ύπαρξης ήδη αεραγωγών απόρριψης άλλων χώρων στο ίδιο μέρος θα 
απαιτηθεί είτε η προέκταση του αεραγωγού λήψης νωπού σε ικανή απόσταση από 
αυτούς προς τα επάνω και έξω από την υφιστάμενη σχάρα, είτε η προέκταση των 
αγωγών απόρριψης (συνιστάται το πρώτο).  

Επίσης για την τοποθέτηση των μηχανημάτων και τη διέλευση των αεραγωγών πιθανόν 
να απαιτηθεί μετακίνηση τμημάτων των υφιστάμενων αεραγωγών ή σωληνώσεων η 
οποία βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο, χωρίς να επέλθουν αλλαγές στη λειτουργία 
τους. 

Σε κάθε διέλευση του αεραγωγού προς άλλο χώρο – πυροδιαμέρισμα, θα πρέπει να 
τοποθετείται διάφραγμα πυρασφαλείας τύπου κλαπέ, κλάσης Κ90, και δύο βοηθητικές 
επαφές (ανοιχτό-κλειστό) το οποίο να είναι συνδεμένο με το σύστημα πυρανίχνευσης και 
να δίνει σήμα για τη θέση του διαφράγματος.  

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν διαφράγματα πυρασφαλείας στους νέους αεραγωγούς 
ανάμεσα στις κλιματιστικές μονάδες και το δίκτυο (4 τεμάχια) και όπου απαιτείται στο 
υφιστάμενο δίκτυο με τις ανάλογες μετατροπές (6 τεμάχια, 3 σε ανοίγματα προς το 
μηχανοδιάδρομο, και 3 προς το εξωτερικό περιβάλλον). 

Περιγραφή δικτύων αεραγωγών και εξαρτημάτων: 

Τα δίκτυα των αεραγωγών θα είναι ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής. Η κατασκευή 
τους θα γίνει από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα και οι συνδέσεις μεταξύ τους  θα είναι 
φλαντζωτές, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές.  

Για την αύξηση της ακαμψίας των ορθογωνικών αεραγωγών θα υπάρχουν ενισχύσεις με 
χιαστί νεύρωση διαγώνια στις πλευρές του αεραγωγού. 

Τα πάχη λαμαρίνας που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των αεραγωγών, είναι: 
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για διατομές με μεγαλύτερη διάσταση έως και 400mm             0,7mm 

για διατομές με μεγαλύτερη διάσταση από 400 έως και 600mm 0,8mm 

για διατομές με μεγαλύτερη διάσταση από 600 έως και 1200mm 1mm 

για διατομές με μεγαλύτερη διάσταση από 1200 έως και 2000mm 1,2mm 

Όλες οι καμπύλες θα έχουν ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 1 ½ φορές το εύρος του 
αεραγωγού. Σε απότομες και κάθετες στροφές επιβάλλεται η χρήση πτερυγίων 
τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής. 

Στα σημεία μετασχηματισμού της διατομής του αεραγωγού, η κλίση των πλευρών δεν θα 
υπερβαίνει το 1:7 στη διαστολή και το 1:4 στη συστολή. 

Η στήριξη των αεραγωγών θα γίνεται από την οροφή ανά 2.5 μέτρα για  μεγάλες 
διατομές (πλευρά μεγαλύτερη από 30cm) και ανά 3 μέτρα για μικρότερες διατομές. 

Τα στηρίγματα θα είναι κατασκευασμένα από αναδιπλωμένο χαλυβδοέλασμα 
προγαλβανισμένο εν θερμώ κατά DIN EN 1042 και η ανάρτηση θα γίνεται με ντίζες 
γαλβανιζέ M10. 

Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Αμόνωτοι 

Θα είναι κατασκευασμένοι από κράμα αλουμινίου τριών επιστρώσεων με πολυεστέρα, 
κατάλληλοι για ροή ρεύματος αέρα θερμοκρασίας από –30 έως +140 ΟC, για μέγιστη 
πίεση 3000 Pascal και για μέγιστη ταχύτητα 30 m/sec. 

Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Μονωμένοι 

Θα είναι κατασκευασμένοι από ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική 
μεμβράνη, μόνωση υαλοβάμβακα πάχους 25 mm και εξωτερική επένδυση ξανά από 
ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα. 

Θα είναι υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών,  κατάλληλοι για ροή ρεύματος αέρα 
θερμοκρασίας από –30 έως +140 ΟC, για μέγιστη πίεση 3000 Pascal και για μέγιστη 
ταχύτητα 30 m/sec. 

Διαφράγματα Πυρασφαλείας (Fire Damper) 

Θα είναι ορθογωνικά από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα πάχους 1.5 mm και θα είναι 
σταθεροποιημένα στην ανοικτή θέση μέσω μηχανισμού απελευθέρωσης εύτηκτου 
συνδέσμου (72 οC) και αυτόματης επαναφοράς του διαφράγματος στην κλειστή θέση 
μέσω ελατηρίου, διαμήκη άξονα περιστροφής του διαφράγματος με μοχλό επαναφοράς, 
διάφραγμα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, δύο θυρίδες επιθεώρησης, φλαντζωτό 
πέλμα εκατέρωθεν για εύκολη σύνδεση με τον αεραγωγό. 

Επιπλέον ηλεκτρικός Τερματικός διακόπτης για ένδειξη θέσης ανοικτό-κλειστό. 

Συντελεστής πυραντίστασης K90. 
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Τα στόμια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι: Για τη λήψη νωπού ή απόρριψης στο 
περιβάλλον. Στόμιο βροχής-νωπού για τοποθέτηση σε εξωτερικό τοίχο από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο με σταθερά πτερύγια κλίσης 45ο και πλέγμα γαλβανισμένο (6X6 mm) στο 
πίσω μέρος που εμποδίζει την είσοδο ξένων σωμάτων. Κατάλληλo για τη λήψη ή την 
απόρριψη αέρος από ή σε  εξωτερικούς χώρους. Τα πτερύγια θα πρέπει να είναι 
παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Είναι δυνατή η ηλεκτροστατική βαφή 
σε χρώμα RAL. Θα φέρουν ρυθμιστικό διάφραγμα αλουμινίου με ταυτόχρονα αντίθετα 
περιστρεφόμενα πτερύγια και φιλτροθέσιο με φίλτρο κλάσης EU4.  

Για την επιστροφή του αέρα στις μονάδες κλιματισμού ή την απόρριψη στόμιο 
επιστροφής τοίχου ή οροφής από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Με μία σειρά σταθερά 
πτερύγια κλίσης 45ο, παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Είναι δυνατή 
η ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL. Τα στόμια θα φέρουν διάφραγμα  από 
αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια και φίλτρο αέρα κλάσης 
EU4.  

Για την προσαγωγή του κλιματιζόμενου αέρα στο χώρο θα χρησιμοποιηθούν στόμια 
οροφής, προσαγωγής, στροβιλισμού (swirl) με πλαίσιο από χαλυβδοέλασμα βαμμένο σε 
χρώμα RAL ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα. Με κατάλληλα 
ανοίγματα διέλευσης αέρα, τοποθετημένα ακτινικά και εφοδιασμένα με πτερύγια 
οδήγησης του αέρα πλαστικά χρώματος μαύρου (RAL 9005) ή λευκού (RAL 9010)  ή 
από αλουμίνιο βαμμένα σε χρώμα RAL. Τα πτερύγια είναι ρυθμιζόμενα με το χέρι και 
μπορούν να ρυθμίζουν την μορφή της δέσμης του αέρα. Για εφαρμογές θέρμανσης και 
ψύξης. Για τοποθέτηση σε μικρά και μεγάλα ύψη και για μεγάλο εύρος παροχών αέρα. 
Θόρυβος και πτώση πίεσης σταθερά ανεξάρτητα της θέσης του πτερυγίου. Θα είναι 
κατάλληλα για τοποθέτηση σε ορυκτή ίνα με τετράγωνο πλαίσιο διαστάσεων 
595Χ595mm (έξω-έξω) και κυκλική διάταξη εξόδων αέρα, και διάφραγμα από 
αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια.  
Ο αριθμός και η θέση των στομίων θα είναι τέτοια ώστε ανάλογα με τα μηχανήματα 
κλιματισμού που θα τοποθετηθούν να διαχέουν τον αέρα σε όλο το χώρο ο οποίος θα 
πρέπει να έχει την ίδια κατανομή θερμοκρασίας.  

Ψυκτικές σωληνώσεις  

Οι ψυκτικές σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από χαλκό κατάλληλης διατομής σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων κλιματισμού, και θα έχουν μόνωση 
τύπου armaflex πάχους 13mm,  με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<=0.036  για 
τους 0οC και συντελεστή αντίστασης στη διείσδυση υδρατμών μ>=5000. 

Φωτισμός – Πίνακας - Ρευματοδότες 

(1) Φωτισμός. Θα τοποθετηθούν φωτιστικά οροφής διαστάσεων 60Χ60 κατάλληλα 
για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ορυκτής ίνας, τα  οποία θα αποτελούνται από 4 
λαμπτήρες ισχύος 18W τύπου Τ5. Η βάση τους θα είναι κατασκευασμένη από 
πρεσσαριστό χάλυβα βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό. Θα είναι 
εφοδιασμένα με ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας 
από καθαρό αλουμίνιο 99,9% ανοδειωμένο. Το σύστημα συγκράτησης στην 
ψευδοροφή με τέσσερα (4) ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα. Τάση λειτουργίας 
230V με ενσωματωμένη πλήρη ηλεκτρονική διάταξη. Στο σύνολο θα είναι τόσα 
ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός με κάθε δυνατή διάταξη των ραφιών, 
ενώ 4 από αυτά θα έχουν ενσωματωμένο kit (μπαταρία κλπ) ώστε να λειτουργούν 
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και ως ασφαλείας για χρόνο 60 λεπτών. (Στο σύνολο περίπου 72). Πάνω από τις 
δύο πόρτες θα τοποθετηθούν επιπλέον φωτιστικά ασφαλείας με ένδειξη “EXIT”. 
Η λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται από επιτοίχιους διακόπτες με 
τέσσερα ανεξάρτητα κυκλώματα τουλάχιστον.  

(2) Οι παροχές θα καταλήγουν έξω στο διάδρομο όπου θα τοποθετηθεί νέος 
ηλεκτρικός πίνακας. 

(3) Στο χώρο υπάρχουν 4 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (ρευματοδότες). Αυτοί θα 
πρέπει να αποσυνδεθούν από το δίκτυο τροφοδοσίας τους και οι καλωδιώσεις 
τους να οδηγηθούν στο νέο ηλεκτρικό πίνακα. Τέλος υπάρχουν  μία πρίζα 
δικτύου συνδεδεμένη με το υφιστάμενο δίκτυο, και μία τηλεφώνου. Στους 
ρευματοδότες και τις υποδοχές τηλεφώνου και δικτύου θα πρέπει να αλλαχτεί ο 
μηχανισμός και το εξωτερικό καπάκι για λόγους ομοιομορφίας, σύμφωνα με τους 
νέους διακόπτες των φώτων, που θα είναι αντίστοιχοι με τους υφιστάμενους του 
κτιρίου.  

(4) Οι καλωδιώσεις που θα πρέπει να οδεύσουν κάτω από την ψευδοροφή δεν θα 
είναι χωνευτές, αλλά μέσα σε πλαστικό κανάλι ώστε να είναι εύκολα 
επισκέψιμες. Οι καλωδιώσεις που θα οδεύσουν μέσα στη ψευδοροφή θα είναι 
εντός γαλβανισμένης σχάρας κατάλληλου πλάτους, η οποία θα στηριχτεί από την 
οροφή με γαλβανισμένες ντίζες.   

(5) Οι ρευματοδότες, ο φωτισμός και οι κλιματιστικές μονάδες θα τροφοδοτούνται 
από νέο πίνακα που θα τοποθετηθεί έξω από χώρο. Οι ρευματοδότες δεν θα 
τοποθετούνται περισσότεροι από δύο στο ίδιο κύκλωμα, ενώ όλες οι συσκευές 
κίνησης (κλιματισμός) θα προστατεύονται με αντίστοιχης ισχύος θερμομαγνητικό 
διακόπτη με ξεχωριστή παροχή.  

(6) Γενικότερα η κατασκευή κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης στο χώρο θα είναι 
σύμφωνη με τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και το 
πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.  

Πυρόσβεση - Πυρανίχνευση 

Θα τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, με ανιχνευτές καπνού και 
θερμοδιαφορικούς, με ξεχωριστό πίνακα πυρανίχνευσης ο οποίος θα συνδεθεί με το 
υφιστάμενο σύστημα πυρανίχνευσης, και αυτόνομο σύστημα κατάσβεσης κατάλληλο για 
τον συνολικό όγκο του χώρου (μαζί με τον χώρο πάνω από την ψευδοροφή). Το τοπικό 
σύστημα πυρανίχνευσης θα είναι πλήρες, δηλαδή θα περιλαμβάνει φαροσειρήνα,  
φωτεινή ένδειξη STOP, και συσσωρευτή 12V. Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει το 
σύστημα πυρανίχνευσης να σταματάει τη λειτουργία του συστήματος αερισμού – 
κλιματισμού. 

Το σύστημα κατάσβεσης θα βασίζεται σε κατασβεστικό αέριο φιλικό προς το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο υπό συνθήκες (τύπου FM200 ή Inergen), και δεν θα 
επηρεάζει τα αντικείμενα που θα βρίσκονται μέσα στο χώρο (έχει ληφθεί ως δεδομένο 
ότι στο χώρο δεν θα βρίσκονται συνεχώς εργαζόμενοι, και σε περίπτωση συναγερμού θα 
έχουν το χρόνο για την εκκένωσή του).  
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Οι φιάλες θα τοποθετηθούν εξωτερικά του χώρου στο διάδρομο ή εναλλακτικά σε 
κάποιο από τα παρακείμενα βοηθητικά διαμερίσματα Υ.4.2 ή Υ.4.3, ενώ το δίκτυο θα 
κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή (manesmann) από χάλυβα St 37 κατά 
DIN 2448 (API standart SCH 40). Οι σωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους με 
συγκόλληση (οξυγονοκόλληση ή ηλεκτροσυγκόλληση), με ειδικά εξαρτήματα 
συγκολλήσεως, χωρίς ραφή ASA SCH40 κατά ASTM 234 WPB ANSI B 16.9. 

Συνολικά θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον 6 φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές καπνού 
και τουλάχιστον 6 θερμοδιαφορικοί κάτω από την ψευδοροφή και αντίστοιχοι πάνω από 
αυτήν. Αντίστοιχα για την πυρόσβεση θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον 6 
ακροφύσια αλουμινίου κάτω από την ψευδοροφή και τουλάχιστον 6 πάνω από αυτήν 
ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη πυρόσβεση ακόμα και όταν το πρόβλημα είναι πάνω 
από την ψευδοροφή.    

Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης  

Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει οι πόρτες να έχουν μαγνητικές κλειδαριές και 
αναγνώστη καρτών ίδιου τύπου με τους υφιστάμενους οι οποίες να ενεργοποιούνται από 
τις αντίστοιχες κάρτες που έχει το προσωπικό.  Η σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα 
δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.  
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Σχέδια – Σκαριφήματα 

Για την αρτιότητα της προκήρυξης διατίθενται τα κάτωθι σχέδια – σκαριφήματα με 
μορφή αρχείου pdf ως επισυναπτόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Ο ανάδοχος, πριν από 
την εκτέλεση του έργου ή κατά τη διάρκεια αυτού μπορεί για δική του διευκόλυνση να 
έχει πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφορίες – σχέδια, συνεργαζόμενος για το σκοπό αυτό 
με τον επιβλέποντα μηχανικό της Αναθέτουσας Αρχής. 

Α. ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

 

Β. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

Γ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 

Δ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

 

Ε. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AO/E/ICTF/Archives/015/07 

 

 
Head office: Europe 123, GR-57001 Thessaloniki  •  Postal address: PO Box 22427, GR-55102 Thessaloniki  •  Τel. (30) 23 10 49 01 11  •  Fax (30) 23 10 49 00 49 
Brussels office: c/o European Commission, DG Education and Culture, Tour Madou, 4th floor, Office 67-68, B-1049 Brussels  •  Tel. (32-2) 299 10 93  •  Fax (32-2) 292 
18 91   •  E-mail: info@cedefop.europa.eu 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

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) τυγχάνουμε υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 
ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή έχει κινηθεί εναντίον 
μας σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από 
διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις 

β)  έχουμε καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική μας διαγωγή 

γ)  έχουμε υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές 

δ)  δεν έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας σχετικά με την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις μας σχετικά με την καταβολή των 
φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας  

ε)  έχει εκδοθεί απόφαση εις βάρος μας με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, 
δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων 

στ) μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που 
χρηματοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, διαπράξαμε διαπιστωμένα 
σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών μας 
υποχρεώσεων. 

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

- τελούμε υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων; 

- έχουμε καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή μας στη σύμβαση ή 
δεν έχουμε παράσχει αυτές τις πληροφορίες. 

 

Υπογραφή:      Ημερομηνία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

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

 

 

 

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

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

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας/Έργου 
Τιμή κατ’ 

αποκοπή χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 

1 
Οικοδομικές Εργασίες (γκρεμίσματα, τοιχοποιίες, 
επιδιορθώσεις, γυψοσανίδες, επικάλυψη δαπέδου με 
linoleum) 

  

2 Βαψίματα   

3 Ψευδοροφές   

4 Οδεύσεις υφισταμένων σωληνώσεων – Συστήματα 
ελέγχου διαρροών   

5 Πυράντοχες Πόρτες   

6 Συστήματα ελέγχου πρόσβασης – ασφαλείας   

7 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση   

8 Φωτισμός   

9 Πυρανίχνευση   

10 Πυρόσβεση   

11 Εξαερισμός   

12 Κλιματισμός   

13 Διαφράγματα Πυρασφάλειας   

14 Ρευματοδότες – Διακόπτες   

15 Ανελκυστήρας φορτίου   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΓΣ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

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     

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, για ποσό ίσο με τρεις 
χιλιάδες (€ 3.000,00) Ευρώ, 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην 
παράγραφο §2.5 της Διακήρυξης 

§2.5   

 

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

3.1, 4.1 & 4.2   

 

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

3.2 , 4.1,  4.2 
& Παράρτημα 

Δ 
  

 

Έντυπο νομικής οντότητας Παράρτημα Ε    

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

6.1   
 

Έντυπο χρηματοπιστωτικών 
στοιχείων 

6.1 & 
Παράρτημα 

ΣΤ 
  

 

Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα 
 κατασκευής του έργου  
 

Παράρτημα Α   
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Ο φάκελος ‘Β’ περιέχει     

ένα πρωτότυπο και τέσσερα 
αντίγραφα των:     

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 5.2 και 
Παράρτημα Ζ    

Πρέπει επίσης να διασφαλίζετε ότι: 

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

 η οικονομική πρόταση της προσφοράς υπογράφεται 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 
3 της πρόσκλησης 

 ο εξωτερικός φάκελος φέρει τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 3 της πρόσκλησης. 
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