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                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   

Αθήνα,  08/12/2020 

Αρ. Πρωτ:  7364 

Τμήμα Γραμματείας / Λογιστήριο             
Ταχ. Δ/νση :Λεωφ. Συγγρού 364                
Τ.Κ. - Πόλη:17674  Καλλιθέα        
Πληροφορίες: Α.Μέριανου 
Ηλ. Ταχυδρομείο: amerianou@nlg.gr         
Τηλέφωνο: 2130 999814     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σύμφωνα με την αρ. 7265/2020 Απόφαση Ανάληψης με ΑΔΑ: 
Ω2ΦΡ46ΨΖ2Μ-ΗΗΚ και ΑΔΑΜ: 20REQ007760200, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
σχετική οικονομική προσφορά με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο (στο Πρωτόκολλο της ΕΒΕ Λ.Συγγρού 364, 
4ος όροφος, από 09:00 έως 14:00 Δευτέρα έως Παρασκευή ή στο e-mail: nlg@nlg.gr) έως την Τρίτη 
15/12/2020 για τη μεταφορά και τοποθέτηση συλλογών στα κτήρια της E.B.E. σύμφωνα με τις συνημμένες 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Η έναρξη των εργασιών αρχίζει από την απόφαση ανάθεσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 
υπηρεσιών ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ 
(18.250,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (22.630,00€), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% κατ΄ανώτατο όριο. 
Ενημέρωση: απαραίτητα έγγραφα για  την ανάθεση είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του 
Αναδόχου. 
Το παρόν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ (nlg.gr) 
 
 
                                                           Ο Γενικός Διευθυντής  

                   της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
   
 
  Δρ. Φίλιππος Χ.Τσιμπόγλου                                      

       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Αθήνα 2-12-2020 

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Το έργο αφορά στην εξωτερική και εσωτερική μετακίνηση και τοποθέτηση βιβλίων και κιβωτίων από και προς τα 

κτήρια της ΕΒΕ, στην Καλλιθέα ( ΚΠΙΣΝ, Λ. Συγγρού 364) , στην Αθήνα (Βαλλιάνειο, Πανεπιστημίου 32)  και στο 

Βοτανικό (Λ. Αθηνών 31-33 και Σπύρου Πάτση 12),  σε ράφια και άλλους χώρους, σύμφωνα με το σχεδιασμό της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, καθώς και τη μεταφορά 45 κιβωτίων από τη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη (Κολωνάκι) 

στους χώρους της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ. 

Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τους 

τρεις χώρους προκειμένου να έχουν διαμορφωμένη εικόνα των επί τόπου συνθηκών και δεσμεύσεων. Η ανάδοχος 

εταιρεία θα πρέπει να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης με ασφάλεια 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή καταστροφής, απώλειας ή βλάβης υλικού πολύτιμου και 

μη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 

 

Μεταφορά – Τοποθέτηση 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να : 

• Διαθέτει άρτια καταρτισμένο προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) εργαζομένων με ανάλογη εμπειρία στην 

μεταχείριση, συσκευασία και μεταφορά βιβλίων. Θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και να έχουν 

συμμετάσχει σε συναφή έργα (εργασίες συσκευασίας, μεταφοράς ), τα οποία θα προκύπτουν από 

βεβαιώσεις των αντίστοιχων φορέων. Το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τα βιβλία να φέρει γάντια 

προς αποφυγή μεταφοράς οργανικών εκκρίσεων και σκόνης. 

• Διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό με δυνατότητα κίνησης σε εσωτερικούς χώρους για την απομάκρυνση 

και τοποθέτηση βιβλίων.  

• Διαθέτει κλειστά οχήματα μεταφοράς με αυτόματο σύστημα ανάρτησης κιβωτίων,  καθώς και τη 

δυνατότητα στήριξης των κιβωτίων εντός αυτών.  

• Θα έχει την ευθύνη απόκτησης των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση της 

μεταφοράς (προσωρινή κατάληψη πεζοδρομίου ή τμήματος δρόμου, περιορισμοί σε κυκλοφορία κλπ). Τη 

μεταφορά των κιβωτίων της ΕΒΕ θα επιβεβαιώνει υπάλληλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό της ΕΒΕ σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 

H ανάδοχος εταιρεία θα συμβάλει στην τοποθέτηση των βιβλίων της ΕΒΕ στις θέσεις του κτιρίου που θα 

υποδειχθούν κατά περίπτωση. 

Κατασκευή ειδικών ραμπών με κατάλληλη κλίση όπου υπάρχουν σκαλοπάτια και κλιμακοστάσια για την ασφαλή 

μετακίνηση των κιβωτίων, παλετών σε όποιο κτήριο της ΕΒΕ κριθεί απαραίτητο   

  Η ύπαρξη συνοδηγού εντός των φορτηγών σε περίπτωση που ο οδηγός έχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη 

διάρκεια των μεταφορών (π.χ. αδιαθεσία κλπ.) της ΕΒΕ κρίνεται απαραίτητη. 

Ο αριθμός των δρομολογίων για τη μεταφορά των κιβωτίων θα καλυφθεί εντός του ωραρίου 7.00- 5.00μ.μ από 

Δευτέρα έως Παρασκευή  και σε περίπτωση εργασίας το Σάββατο από τις 8.00 έως τις 3.00μ.μ. Πιθανές άδειες 

κυκλοφορίας εντός Αθηνών επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση νέων μη συμπεριλαμβανομένων μεταφορών δίνεται η δυνατότητα της υλοποίησης αυτών μέχρι της 

εξαντλήσεως του ποσού της ανάληψης δέσμευσης κατόπιν νέας προσφοράς από τον ανάδοχο. 

 

ΑΔΑ: 9ΨΚΨ46ΨΖ2Μ-6ΦΣ
20PROC007800201 2020-12-08



 3 

Τρόπος Πληρωμής 

Θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε μεταφοράς και μετά την οριστική παραλαβή της. 

 

ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

• Χώρος βιβλιοστασίων (πρώτο έργο) 

Το έργο αυτό αφορά στην απομάκρυνση των 860 κιβωτίων, τοποθετημένα σε τριάντα (30) περίπου παλέτες,  από 

το ισόγειο του κτηρίου της ΕΒΕ στο Βοτανικό, τη μεταφορά τους στο Βαλλιάνειο κτήριο και την τοποθέτηση των 

βιβλίων στα βιβλιοστάσια του σιδηρού μεσοπατώματος της πτέρυγας της Ν.Φ καθ’ υπόδειξη και επίβλεψη της 

ΕΒΕ. 

Επίσης, από το ισόγειο της πτέρυγας της ΝΦ, στο Βαλλιάνειο, θα παραλειφθούν 20 κιβώτια και θα μεταφερθούν 

στο ΚΠΙΣΝ στο 2ο όροφο στα κινητά βιβλιοστάσια. 

Στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κινητών βιβλιοστασίων (που θα τοποθετούνται 

παράλληλα από εξειδικευμένη εταιρεία), στον απελευθερωμένο χώρο, στο ισόγειο του Βοτανικού, απαιτείται η 

παροχή υπηρεσιών εργατών για την τοποθέτηση βιβλίων σε αυτά από παρακείμενο χώρο με την επίβλεψη των 

υπαλλήλων της ΕΒΕ. 

 Για τις ανάγκες τακτοποίησης και παραλαβής (Βιβλιοθήκη ΙΕΠ) των συλλογών θα γίνουν εσωτερικές μετακινήσεις 

βιβλίων σε σημεία του κτηρίου στο Βοτανικό που θα υποδειχθούν από τους αρμοδίους υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται  έξι (6) παλέτες με άδετο ΦΕΚ από το ισόγειο στο υπόγειο, έντεκα (11) 

παλέτες περιοδικών και 80 περίπου κιβώτια περιοδικών από το ισόγειο στο υπόγειο. 

 

• Βιβλιοθήκη ΙΕΠ (δεύτερο έργο) 

Αφορά συλλογή 40.000 βιβλίων και τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης, δηλαδή βιβλιοθήκες, τραπέζια, καρέκλες, 

έπιπλο υποδοχής, που θα παραληφθούν από το ΙΕΠ. Η συλλογή και ο εξοπλισμός θα τοποθετηθούν στο ισόγειο 

του κτηρίου της ΕΒΕ στο Βοτανικό επί της πλευράς της οδού Σπύρου Πάτση. 

Το έργο αφορά την παροχή εργατών για τη μεταφορά και το στήσιμο των επίπλων σε συγκεκριμένους χώρους 

καθώς και τον απεγκιβωτισμό των βιβλίων, την τοποθέτηση αυτών στα ράφια καθ’ υπόδειξη και επίβλεψη της 

Υπηρεσίας και την απομάκρυνση των χάρτινων κιβωτίων. 

Για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών εργατών κατά προτεραιότητα, για την 

απομάκρυνση υπαρχόντων κιβωτίων προηγούμενων δωρεών, σε χώρο που θα υποδειχτεί από την ΕΒΕ (εσωτερική 

μετακίνηση στο κτήριο). 

 

 

• Βιβλιοθήκη ΟΠΕΒ (τρίτο έργο) 

Αφορά 32.211 τίτλους βιβλίων που θα παραληφθούν εγκιβωτισμένοι, από το Βαρβάκειο Ίδρυμα,  στους χώρους 

της ΕΒΕ στο 2ο όροφο στο ΚΠΙΣΝ. 

Το έργο αφορά την παροχή εργατών για να απεγκιβωτίσουν τα βιβλία και να τα τοποθετήσουν στα ράφια καθ’ 

υπόδειξη και επίβλεψη των υπαλλήλων της ΕΒΕ. 

Τα σημεία «παραμονής» των κιβωτίων είναι τρία (3) : α) βιβλιοστάσια 2ου ορόφου ένας αριθμός κιβωτίων 

μπροστά στο κινητό βιβλιοστάσιο block T, τα ειδικά σημασμένα ως πολύτιμα στο κινητό βιβλιοστάσιο block S,  β) 
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ένας αριθμός κιβωτίων στο αναγνωστήριο περιοδικών στο 2ο όροφο στο βάθος προς το εσωτερικό κλιμακοστάσιο 

που οδηγεί στο μπαλκόνι του Πύργου Βιβλίων, γ) αποθήκη 2ου ορόφου. 

Θα χρειαστούν καρότσια μεταφοράς κατά μήκος του ορόφου για την μετακίνηση των κιβωτίων και την 

απομάκρυνσή τους όταν αδειάσουν 

Τέλος, σε περίπτωση που ισχύουν μέτρα κατά της πανδημίας για τον Covid -19 ο ανάδοχος θα λειτουργεί 

σύμφωνα με αυτά, και θα είναι σε συνεργασία με τους αρμοδίους της ΕΒΕ για τη διασφάλιση της ατομικής και 

δημόσιας υγείας (μάσκα, γάντια, απολυμαντικά). 

 

• Γεννάδιος Βιβλιοθήκη ( τέταρτο έργο) 

Αφορά την μετακίνηση 45 έτοιμων κιβωτίων από τη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη στο Κολωνάκι στους χώρους της ΕΒΕ στο 

ΚΠΙΣΝ στο 2ο όροφο στα κινητά βιβλιοστάσια. 

 

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

1. Το πρώτο έργο που θα ξεκινήσει είναι η απομάκρυνση των  860 κιβωτίων από το ισόγειο του Βοτανικού 

και η μεταφορά τους στο βιβλιοστάσιο της ΝΦ στο Βαλλιάνειο στην Αθήνα : εκτιμώμενος χρόνος 3-4 

ημέρες με την απασχόληση δύο (2) εργατών. Απεγκιβωτισμός και τοποθέτηση στα ράφια με την 

απασχόληση δύο (2) εργατών : εκτιμώμενος χρόνος επτά (7) ημέρες. Ο απεγκιβωτισμός μπορεί να γίνεται 

με την παραλαβή των πρώτων κιβωτίων στο Βαλλιάνειο. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 20 κιβωτίων από το ισόγειο της ΝΦ στο Βαλλιάνειο στο ΚΠΙΣΝ στο 2ο όροφο με την 

απασχόληση ενός εργάτη σε μία μέρα. 

Παράλληλα θα γίνει εσωτερική μετακίνηση των ΦΕΚ και των Περιοδικών από το ισόγειο στο υπόγειο : 

απασχόληση δύο (2) εργατών σε μία (1) ημέρα. 

Επιπλέον θα ξεκινήσει είναι η μεταφορά όλων των κιβωτίων που είναι στοιβαγμένα σε παράλληλες σειρές 

επί της οδού Σπύρου Πάτση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ΕΒΕ ( υπόγειο Βοτανικού) : απασχόληση 

τεσσάρων (4) εργατών (2+2), εκτιμώμενος χρόνος ανάλογα και το βαθμό δυσκολίας στην κίνηση/ 

μεταφορά : 4 ημέρες.  

 

2. Το δεύτερο έργο είναι η τοποθέτηση των επίπλων του ΙΕΠ στο χώρο επί της οδού Σπύρου Πάτση και η 

τοποθέτηση των βιβλίων στις βιβλιοθήκες. 

Εκτιμώμενος χρόνος 7 ημέρες με την απασχόληση δύο (2) εργατών. 

 

3. Το τελευταίο έργο αφορά τον απεγκιβωτισμό των βιβλίων στο 2ο όροφο στο ΚΠΙΣΝ και την τοποθέτησή 

τους στα κινητά βιβλιοστάσια. Τα κιβώτια, εκτός από αυτά που θα βρίσκονται μπροστά από το ανάλογο 

block, θα ανανεώνονται από τις προαναφερθείσες θέσεις του αναγνωστηρίου του 2ου ορόφου και θα 

τοποθετούνται στα ράφια των κινητών βιβλιοστασίων: απασχόληση δύο  (2) εργατών, χρόνος: 7 ημέρες. 

4. Μεταφορά σαράντα πέντε κιβωτίων από τη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη στους χώρους της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ στο 2ο 

όροφο στα κινητά βιβλιοστάσια : απασχόληση δύο εργατών , 1 ημέρα 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (εκτίμηση εργαζομένων) 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 

1. Χώρος 

βιβλιοστασίων  

860 κιβώτια 

17 παλέτες και  80 κιβώτια 

1180 κιβώτια 

20 κιβώτια 

2 

2 

4 

1 

 

 

 

10.000,00 

2. Βιβλιοθήκη ΙΕΠ 40.000 βιβλία σε κιβώτια 

Και διαμόρφωση χώρου 

2  

5.000,00 

3. Βιβλιοθήκη ΟΠΕΒ 40.000 βιβλία σε κιβώτια 2 3.000,00 

4. Μεταφορά 

Γενναδίου 

45 2 250,00 

 Σύνολο  18.250,00 

  Φ.Π.Α. 24% 4380,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.630,00 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μετά την επίσκεψη στο χώρο της ΕΒΕ στο Βοτανικό θα εκτιμήσουν το έργο και θα κάνουν 

προσφορά έχοντας υπόψη την άρτια και άμεση παροχή υπηρεσιών εργατών καθώς και την ολοκλήρωση του 

έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός του Δεκεμβρίου το μεγαλύτερο ποσοστό να έχει ολοκληρωθεί). 

 

 

Χρυσάνθη Βασιλειάδου 

Πολιτικός Μηχανικός 

Υπάλληλος της  

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
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