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Ερώτηση Nο. 1  

 

Στην παράγραφο 2.3.2.1. αναφέρεται ότι: 

“Οι προγενέστερες στρώσεις θα τρίβονται με συρματόβουρτσα σε όλη την έκτασή τους μέχρις 

εμφάνισης καθαρής σιδερένιας επιφάνειας.” 

 

Αυτό ισχύει και για τα σημεία που το χρώμα διατηρεί καλή πρόσφυση; Αν ναι πώς θα επιτευχθεί 

αυτό με συρματόβουρτσα σε τέτοια έκταση; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος; 

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 1  

 

Για τις μη οξειδωμένες σιδηρές επιφάνειες, και για την καλύτερη πρόσφυση παλαιάς και νέας 

στρώσης, η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και ‘άγρια’, πράγμα που απαιτεί τρίψιμο με 

συρματόβουρτσα σε όλη την έκτασή τους.  Για τις επιφάνειες οι οποίες έχουν οξειδωθεί, οι 

προγενέστερες στρώσεις θα τρίβονται μέχρις εμφάνισης καθαρής σιδηράς επιφάνειας.  

Ερώτηση Nο. 2  

 

Κατά την επί τόπου επίσκεψή μας στις 27/8/12 αρμόδια μηχανικός μας δήλωσε ότι η προσφορά 

των υποψηφίων θα δοθεί κατ' αποκοπή για όλο το έργο, δηλαδή ότι ασχέτως των τελικώς 

εκτελεσθεισών ποσοτήτων (μεγαλύτερες ή μικρότερες των ήδη από εσάς προμετρημένων) το ποσό 

που θα πληρωθεί ο ανάδοχος θα είναι αυτό της προσφοράς. Αυτό όμως έρχεται σε προφανή 

αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στην παρ.1.10 των γενικών όρων όπου ορίζεται ότι θα γίνουν 

επιμετρήσεις και μάλιστα καθορίζεται και ο τρόπος των επιμετρήσεων. Εξάλλου και στο έντυπο 

της προσφοράς ζητείται η συμπλήρωση τιμών μονάδων εργασιών. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε 

το θέμα αυτό με σαφήνεια.   

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 2  

 

Όπως αναφέρεται στο σημείο 1.7 των εγγράφων του διαγωνισμού «Κύριοι όροι 

χρηματοδότησης και πληρωμών», η ενδιάμεση πληρωμή ίση με το 40% του συνολικού ποσού 

της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν κατά το ήμισυ οι εργασίες.  Για να 

προσδιορισθεί το ήμισυ των εργασιών, είναι απαραίτητη η επιμέτρηση με τον τρόπο που 

αναφέρεται στο σημείο 1.10 αλλά όχι για να αλλάξει τη συνολική ποσότητα των εργασιών 

χρωματισμού όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα 1 του σημείου 2.1-Τεχνική Περιγραφή 

στην σελίδα 11. Η συνολική προς χρωματισμό επιφάνεια δεν θα υπερβεί την εμφανιζόμενη 

στον εν λόγω πίνακα. Δείτε συμπληρωματικά και την ερώτηση και απάντηση αριθμός 5 των 

πρακτικών επιτόπιας επίσκεψης.  
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Ερώτηση Nο. 3  

 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 70.000 ευρώ. Αν το ποσό της προσφοράς είναι μεγαλύτερο 

είναι αποδεκτό ή όχι; 

 

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 3  

 

Δείτε την ερώτηση και απάντηση αριθμός 1 των πρακτικών επιτόπιας επίσκεψης.  

 

Ερώτηση Nο. 4  

 

Υπάρχει η δυνατότητα να μας δοθούν κατόψεις-όψεις-τομές του κτιρίου και του περιβάλλοντος 

χώρου; 

 

 

Διευκρίνιση του Cedefop στην ερώτηση 4  

 

Δεν κρίνουμε σκόπιμο να αναρτήσουμε στον ιστότοπό μας τα αρχιτεκτονικά σχέδια του 

κτιρίου, διότι τυχόν μη σωστή απεικόνιση/ταύτιση της έκτασης των διακοσμητικών τούβλων  

στα σχέδια των  όψεων, άλλων μεταλλικών στοιχείων (όπως διάτρητα στέγαστρα, εμφανείς 

υδρορροές κλπ) καθώς και τα ύψη τοιχίων περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με την 

πραγματική κατάσταση, μπορεί να παραπλανήσουν τους υποψήφιους για την υποβολή της 

προσφοράς τους. Τα σχετικά στοιχεία που παρέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού 

θεωρούνται επαρκή για την προετοιμασία και υποβολή των προσφορών. 

Ωστόσο, εφόσον ζητηθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια μπορούν να δοθούν στον ανάδοχο με την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 


