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ΘΕΜΑ :   Διευκρινήσεις του συνοπτικού διαγωνισμού για την  ανάδειξη αναδόχου ο οποίος 
θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών “Μεταφοράς του Συνόλου του Εξοπλισμού 
Επίπλων και Αρχειακού υλικού της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε” στο νέο κτίριο επί της οδού 
Λυκούργου 10 και στους αποθηκευτικούς χώρους στο κτίριο επί της Λ Συγγρού 
101. 

 
Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων  του ως άνω  έργου διευκρινίζονται   τα εξής:  

 
Celebrity International Movers SA,  Μπίστης  Ηλίας 
Ηρακλής Μεταφορική Μονοπρόσωπη ΗΚΕ,  Teletrans Α.Ε 
 

1) Σε περίπτωση που οι υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις/καλωδιώσεις στη διεύθυνση 
προέλευσης εμποδίζουν την αποσύνδεση 
των προσυμφωνηθέντων 
υπολογιστών/περιφερειακών θα 
επιβαρύνεται αναλόγως η Η.ΔΙ.Κ.Α. και δεν 
θα θεωρηθεί υπαίτιος ο ανάδοχος για 
οποιαδήποτε καθυστέρηση. 

Θα υπάρξει απλά αποσύνδεση των 
υπολογιστών/περιφερειακών και όχι 
παρέμβαση στις εσωτερικές 
εγκαταστάσεις ή τα κανάλια. 
Συνεπώς στο ερώτημα η απάντηση 
είναι ότι δεν υφίσταται θέμα 
καθυστέρησης και συνεπακόλουθα 
ούτε υπαιτιότητα του αναδόχου.    

2)  Σε περίπτωση που η εγκατάσταση, σύνδεση ή 
επιμήκυνση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ή 
τηλεφωνικών καλωδιώσεων, πριζών, 
περιφερειακών, εξοπλισμού και εξαρτημάτων 
(στο εξής καλούμενα ως ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) δεν 
είναι ήδη διαθέσιμη ενώ είναι απαραίτητη για 
τη σύνδεση των προσυμφωνηθέντων 
υπολογιστών/περιφερειακών δεν θα 
θεωρηθεί υπαίτιος ο ανάδοχος για 
οποιαδήποτε καθυστέρηση ή χρηματική 
επιβάρυνση. Για την ακρίβεια, υποθέτουμε 
ότι στη διεύθυνση παράδοσης και 
συγκεκριμένα στο κάθε επιθυμητό σημείο 

Δεν αποτελεί υποχρέωση του 
αναδόχου της μετεγκατάστασης η 
τυχόν επιμήκυνση καλωδίων. 
Συνεπώς δεν υφίσταται θέμα 
επιβάρυνσης με κόστος καλωδίων ή 
επιμηκύνσεων.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Πληροφορίες: Παράσχου Όλγα  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών 
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εγκατάστασης υπολογιστών/περιφερειακών 
θα προυπάρχουν όλες οι απαραίτητες 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν οι απαραίτητες ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, η 
σύνδεση θα γίνεται όπως επιτρέπουν οι 
υπάρχουσες ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Επισημαίνεται 
ότι εάν ζητηθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. , ο ανάδοχος 
θα παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με επιπλέον χρηματική και 
χρονική επιβάρυνση. 

 

3) Για να μεταφερθούν οι 2 πυρασφαλείς 
 φοριαμοί θα πρέπει να κοπεί ο τοίχος από 
γυψοσανίδα που βρίσκεται από πίσω τους  

Για την απομάκρυνση των εν λόγω 
ειδών θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια αποφυγής 
κοψίματος γυψοσανίδων ώστε το 
μίσθιο να παραδοθεί στον εκμισθωτή 
σε άρτια κατάσταση. Εάν τεχνικά (και 
πλήρως τεκμηριωμένα) αυτό δεν 
καταστεί δυνατό, τότε ομοίως θα 
πρέπει να αποφευχθεί κάθε 
κακοτεχνία. Ενδεχόμενη λύση θα είναι 
η πλήρης αποξήλωση του χωρίσματος 
γυψοσανίδας και όχι κόψιμο.  

4) Για να μεταφερθεί το ψυγείο βιτρίνα από το 
κυλικείο θα πρέπει να κοπεί ο τοίχος από 
γυψοσανίδα στο πλάι.  

Ισχύει η ως άνω απάντηση με α/α 3. 

 
Επίσης διευκρινίζεται ότι ό, που γίνεται αναφορά στον όρο «πίνακες 
συμμόρφωσης» εννοείται ο όρος «τεχνική περιγραφή» 
 
 
 
 

 
                                                                                                       Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης  

                                                                                                                  Πρόεδρος Δ.Σ. &  
                                                                                                            Διευθύνων Σύμβουλος 

 
ΕUS/PROM/GRAMM/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2017   
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 



 

1. «Celebrity International Movers SA » 
Καποδιστρίου 102  
Τ.Κ. 142 35 Ν Ιωνία Αττικής  
FAX: 210-2720105  
Υπόψη κ. Κωστάρα Ξ . 

2. Μπίστης  Ηλίας  
Τήνου 57  
Τ.Κ 11361 Αθήνα  
FAX: 210-8254068  
Υπόψη κ. Ηλία Γ. 

3. Ηρακλής Μεταφορική Μονοπρόσωπη ΗΚΕ 
Σ Βενιζέλου 152 
Τ.Κ 13562 Αγ. Ανάργυροι 
FAX: 210-2617972 
Υπόψη κ. Δήμου Ειρήνη    

4. Ελληνική Μεταφορική Διαμεταφορική Teletrans Α.Ε  
28οχλμ Λ Μαρκοπούλου 
Τ.Κ 19002  Παιανία 
FAX: 210-6647233 
Υπόψη κ. Κωτσαίδης Χ.  
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