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Αθήνα,  17.12.2019 

Α/Α: EA6/2019 

Α.Π.: ΚΥ/2019/1299 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
περιοδικής πιστοποίησης ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ των κτιρίων του ΚΕΘΕΑ 
σε όλη την επικράτεια για 1 (ένα) έτος, προϋπολογισμού 18.700,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ήτοι 15.080,65 ευρώ προ ΦΠΑ) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με 
το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 
145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 
4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      
«Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 
936/ΥΟΔΔ/7.11.2019), 

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει, 

2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση    της 
7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η 
συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019. 

3. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 19η Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ (7ο θέμα). 

4. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Π. 2467/16-09-2019 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 
19REQ005883894, 

 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και περιοδικής πιστοποίησης ανελκυστήρων 
και αναβατορίων ΑΜΕΑ των κτιρίων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για 1 (ένα) έτος, σύμφωνα με 
τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις 
Αναδόχου» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς». 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Είδος Συντήρηση των ανελκυστήρων προσώπων και των αναβατορίων 
ΑΜΕΑ, καθώς και ανανέωση των πιστοποιητικών τους στα κτίρια 
του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για 1 (ένα) έτος (αναλυτικότερα, 
βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική Περιγραφή»). 

Εκτιμώμενη 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

15.080,65 ευρώ προ ΦΠΑ, 18.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων. 

Προϋπολογισμός ανά Ομάδα: 

Ομάδα 
Περιοχή / 

Πόλεις 

Συνολικό κόστος 
υπηρεσιών Ομάδας 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

Α 
Αττική (Αθήνα, 
Πειραιάς) 

11.060 

Β Θεσσαλονίκη 2.780 

Γ Βόλος 2.300 

Δ Καβάλα 780 

Ε 
Κρήτη 
(Ηράκλειο) 

1.780 

ΣΥΝΟΛΟ 18.700 
 

ΚΑΕ 6207010000 

CPV 50750000-7 

Πληροφορίες Τηλέφωνο: 210 9241993-6 
κο Παπαϊωάννου Γιώργο, εσωτ. 230 ή 
κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή, εσωτ. 226. 
Ηλ. διευθύνσεις: g.papaioannou@kethea.gr, 
x.papakonstantinou@kethea.gr  

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Αξιολόγηση προσφορών / 
Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα. 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δικαιούται να καταθέσει προσφορά 
για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες. Κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει προσφορά για το 
σύνολο των υπηρεσιών της ομάδας. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς. 

Δικαίωμα συμμετοχής  Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο παρόν και διαθέτει την απαιτούμενη 
επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα και 
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εξειδίκευση σε αντίστοιχες υπηρεσίες με αυτές που αποτελούν 
αντικείμενο του παρόντος. 

Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα εξής: 

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 
προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο. 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) της παρούσης και 
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους 
με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού 
Σορβόλου 24 – Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 23/12/2019 και 
ημέρα Δευτέρα. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 
προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 
διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά 
του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς όπως εκάστοτε 
ισχύει (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής), στην οποία να δηλώνει: 

- το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί προκειμένου 
για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά του προκειμένου 
για φυσικά πρόσωπα, 

- ότι έχει εμπειρία παροχής παρόμοιων με τις 
περιγραφόμενες στην παρούσα πρόσκληση υπηρεσιών, και 
έχει προσφέρει στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σχετικές 
υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων τα δύο (2) τελευταία 
προ της παρούσας πρόσκλησης χρόνια, 

- ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (εξειδικευμένο 
προσωπικό κ.λπ.), αλλά και τον κατάλληλο για την προστασία 
των απασχολούμενων εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για 
την επιτυχή υλοποίηση του έργου, 

- ότι το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη 
νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως πρέπει να κατονομάζεται ο 
ασφαλιστικός φορέας), 

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
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ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι ακριβή, 

- ότι η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες μετά την 
ημερομηνία κατάθεσής της, 

- ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της Τεχνικής 
Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν δύναται με την 
προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής, 

- ότι τηρεί, και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, όπως απαριθμούνται στον Ν. 4412/2016, 

- ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή 
ματαίωση της παρούσας διαδικασίας, 

- και ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

2. Ευκρινή αντίγραφα: 

- άδειας συντηρητού ή άδεια συνεργείου ανελκυστήρων από 
τις αρμόδιες αρχές, 

- πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, 

- πιστοποιητικών ποιότητας διαδικασιών (ISO 9001, 
ισοδύναμα ή ανώτερα). 

Αναπροσαρμογή τιμήματος Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπονται. 

Ματαίωση διαδικασίας Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 
ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 
προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Υπογραφή σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει εντός πέντε (15) εργασίμων ημερών για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
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οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή το 
ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτουν: 
α) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 
(ΦΕΚ, καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) και 

β) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή τους. 

Διάρκεια ισχύος σύμβασης Η σύμβαση του ΚΕΘΕΑ με τον Ανάδοχο ισχύει για ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης των 
ανελκυστήρων προσώπων και των αναβατορίων ΑΜΕΑ, καθώς και 
ανανέωσης των πιστοποιητικών τους στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ σε όλη 
την επικράτεια για 1 (ένα) έτος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην παρούσα και τα παραρτήματα αυτής. 

Χρόνος / τόπος παραλαβής 
των υπηρεσιών 

Η συχνότητα και ο τόπος παραλαβής των υπηρεσιών ισχύουν όπως 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Τρόπος πληρωμής 1. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται με την έκδοση 
νόμιμου τιμολογίου που θα εκδίδεται στα στοιχεία είτε των 
Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ είτε των κατά τόπους 
Προγραμμάτων, ανάλογα με την Ομάδα, και σε κάθε 
περίπτωση κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών 
ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο αφορά σε υπηρεσίες 
που έχουν παρασχεθεί σε περισσότερα από ένα 
Προγράμματα, τότε θα συνοδεύεται από ανάλυση για τις 
παρασχεθείσες υπηρεσίες ανά Πρόγραμμα. 

2. Η εξόφληση του  τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, με κατάθεση 
σε Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. 

3. Για την εξόφληση των τιμολογίων είναι απαραίτητη η έκδοση 
και προσκόμιση των παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
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σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

• Πρωτοκόλλα τμηματικής και οριστικής ποιοτικής-ποσοτικής 
παραλαβής για το μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών 
αντίστοιχα, από τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 350 Ν. 4412/2016). 

γ) Παρακράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 
3, Ν. 3580/2007). 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% με κάθε πληρωμή, όπως 
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

Λιάπης Χρήστος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Αντικείμενο 

Η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές αφορούν στην ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων 
μεταφοράς προσώπων και των αναβατορίων ΑΜΕΑ του ΚΕΘΕΑ, που φαίνονται στους παρακάτω 
πίνακες. 

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 1 αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους ανελκυστήρες, 
όπως ο τύπος, οι στάσεις, το μέγιστο βάρος φόρτισης του θαλάμου, τα επιτρεπόμενα άτομα εντός 
του θαλάμου και ο τύπος των θυρών θαλάμου, ενώ στον Πίνακα 2 τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα 
αναβατόρια ΑΜΕΑ. 

 

Α
/Α

 

Πρόγραμμα 
ΚΕΘΕΑ 

Πόλη 
Διεύθυνση 

κτιρίου 
Τύπος 

Σ
τά

σ
ε
ις

 

Ά
το

μ
α

 

Β
ά

ρ
ο

ς
 

(k
g

) Τύπος θυρών 
θαλάμου 

1 
ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΑΘΗΝΑ Τσαμαδού 7 Υδραυλικός 6 8 600 
Αυτόματες 
τύπου Bus 

2 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΘΗΝΑ Σορβόλου 24 Ηλεκτροκίνητος 6 5 375 
Αυτόματες 
τύπου Bus 

3 ΑΛΦΑ ΑΘΗΝΑ Χαρβούρη 1 Υδραυλικός 5 6 450 
Αυτόματες 
τύπου Bus 

4 ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΘΗΝΑ 
Κουμουνδού
ρου 28 

Υδραυλικός 3 12 900 
Αυτόματες 
τηλεσκοπικές 

5 ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΘΗΝΑ 
Εμ. 
Μπενάκη 84 

Υδραυλικός 3 8 600 
Δίφυλλες 
χειροκ. πόρτες 

6 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 
Βαλτετσίου 
37 

Υδραυλικός 6 7 525 
Αυτόματες 
τύπου Bus 

7 ΝΟΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Κολοκοτρώνη 

93 
Ηλεκτροκίνητος 7 5 375 Χειροκίνητες 

8 ΝΟΣΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευπλοίας 32 Ηλεκτροκίνητος 7 5 375 Ημιαυτόματες 

9 ΙΘΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Ευριπίδου 
16 

Ηλεκτροκίνητος 7 6 450 
Αυτόματες 
τύπου Bus 

10 ΙΘΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πίνδου 4 Ηλεκτροκίνητος 8 4 300 Χειροκίνητες 

11 ΙΘΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ρεμπέλου 7 Ηλεκτροκίνητος 7 7 525 
Αυτόματες 
τύπου Bus 

12 ΑΡΙΑΔΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Διονύσου 1 
& Σεφέρη 

Υδραυλικός 4 3 225 
Αυτόματες 
τύπου Bus 

13 ΑΡΙΑΔΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σμπώκου 6 Υδραυλικός 5 8 600 
Αυτόματες 
τύπου Bus 

14 ΠΙΛΟΤΟΣ ΒΟΛΟΣ 
Γ. Καρτάλη 
48 

Ηλεκτροκίνητος 3 8 630 Αυτόματες 

15 ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑ Γαληνού 27 Υδραυλικός 4 7 525 Αυτόματες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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Α
/Α

 

Πρόγραμμα 
ΚΕΘΕΑ 

Πόλη 
Διεύθυνση 

κτιρίου 

Εταιρία 
κατασκευής / 

Τύπος 

Α
ν

υ
ψ

ω
τι

κ
ή

 

ικ
α

ν
ό

τη
τα

 

(k
g

) 

Έ
το

ς
 

κ
α

τα
σ

κ
ε
υ

ή
ς
 

Διαδρομή 
(mm) 

1 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΘΗΝΑ Σορβόλου 24 Banco Lift 230 2009 440 

2 ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΘΗΝΑ Εμ. Μπενάκη 84 Vimec / V65 225 2009 1.000 

3 ΠΙΛΟΤΟΣ ΒΟΛΟΣ Γ. Καρτάλη 48 MLA Oscar DS 300 2018 1.100 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

2. Κανονισμοί 

Οι εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
σχετικά με την εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων και των 
αναβατορίων ΑΜΕΑ και ιδιαίτερα σύμφωνα με: 

 

- Την ΚΥΑ 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β`/13.4.2016), 

- το Π.Δ. 57/2010  (ΦΕΚ 97/Α`/25.6.2010), 

- την ΚΥΑ ΦΑ/9.2/28425/1245/08 (ΦΕΚ-2604/Β/22-12-08), 

- την Κ.Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/2007  (ΦΕΚ 1111/Β`/4.7.2007), 

- την Κ.Υ.Α. ΦΑ΄9.2/7543/403/2007  (ΦΕΚ 696/Β`/3.5.2007), 

- την Κ.Υ.Α. οικ. Φ9.2/29362/1957/2005  (ΦΕΚ 1797/Β`/21.12.2005), 

- το ΦΕΚ 1186/Β’/25.08.2003, 

- την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997), 

- το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 

- το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2, 

- το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80, 

- τα ισχύοντα πρότυπα για ανελκυστήρες εγκαταστημένους πριν την εφαρμογή των 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2, 

- τις προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής περιγραφής, και 

- τους κανόνες της Τεχνικής και εμπειρίας για την λειτουργικότητα και την ασφάλεια 

 

3. Προϋπολογισμός εργασιών τακτικής συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων 
και των αναβατορίων ΑΜΕΑ 

Στους Πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν, φαίνονται η συχνότητα τακτικής συντήρησης, το χρονικό 
διάστημα στο οποίο πρέπει να γίνεται ανανέωση του πιστοποιητικού και η ημερομηνία λήξης του 
ισχύοντος πιστοποιητικού, για ανελκυστήρες και αναβατόρια αντίστοιχα. 

 

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1586&item_id=11502
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1586&item_id=8488
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1586&item_id=7184
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1586&item_id=7087
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1586&item_id=6048
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Α
/Α

 
Πρόγραμμα 

ΚΕΘΕΑ 
Ομάδα 

Πόλη – Διεύθυνση 
κτιρίου 
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ς
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ς
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€
) 
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ό
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ν
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€
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α
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ς
 

Π
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ύ
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Λ
ή

ξη
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χ
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Π
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ύ
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ό

σ
το

ς
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ν
α

ν
έω

σ
η

ς
 

Π
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το
π

ο
ιη

τι
κ
ο

ύ
 (

€
) 

1 
ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Α 
ΑΘΗΝΑ – Τσαμαδού 
7 

24 65 1.560 1 25/6/2020 220 

2 
ΚΕΝΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α 
ΑΘΗΝΑ – Σορβόλου 
24 

24 65 1.560 4 12/12/2021 
 

3 ΑΛΦΑ Α 
ΑΘΗΝΑ – Χαρβούρη 
1 

12 65 780 4 20/2/2023 
 

4 ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α 
ΑΘΗΝΑ 
Κουμουνδούρου 28 

24 65 1.560 1 10/6/2020 220 

5 ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α 
ΑΘΗΝΑ – Εμ. 
Μπενάκη 84 

24 65 1.560 1 10/6/2020 220 

6 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α 
ΑΘΗΝΑ – Βαλτετσίου 
37 

12 65 780 1 9/7/2020 220 

7 ΝΟΣΤΟΣ Α 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Κολοκοτρώνη 93 

12 65 780 3 7/6/2022 
 

8 ΝΟΣΤΟΣ Α 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ     
Ευπλοίας 32 

12 65 780 3 2/7/2021 
 

9 ΙΘΑΚΗ Β 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ευριπίδου 16 

12 65 780 3 22/2/2021 
 

10 ΙΘΑΚΗ Β 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πίνδου 4 

12 65 780 3 24/4/2020 220 

11 ΙΘΑΚΗ Β 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ρεμπέλου 7 

12 65 780 3 21/6/2020 220 

12 ΠΙΛΟΤΟΣ Γ 
ΒΟΛΟΣ – Γ. Καρτάλη 
48 

24 65 1.560 1 1/8/2020 220 

13 ΚΙΒΩΤΟΣ Δ 
ΚΑΒΑΛΑ – Γαληνού 
27 

12 65 780 4 24/6/2023 
 

14 ΑΡΙΑΔΝΗ Ε 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Διονύσου 1 & Σεφέρη 

12 65 780 4 28/9/2022 
 

15 ΑΡΙΑΔΝΗ Ε 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Σμπώκου 6 

12 65 780 1 11/12/2020 220 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

15.600 
 

1.760 

 

Α
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Πρόγραμμα 
ΚΕΘΕΑ 

Ομάδα Διεύθυνση κτιρίου 
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η
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η
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α
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Π
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π

ο
ιη

τι
κ
ο

ύ
 (

€
) 

1 
ΚΕΝΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α 
ΑΘΗΝΑ – Σορβόλου 
24 

6 50 300 30 11/8/2021 
 

2 ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α 
ΑΘΗΝΑ – Εμ. 
Μπενάκη 84 

6 50 300 30 
Δεν 

υπάρχει 
220 

3 ΠΙΛΟΤΟΣ Γ 
ΒΟΛΟΣ – Γ. Καρτάλη 
48 

6 50 300 30 15/9/2020 220 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) 

900 
 

440 
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Από τους πίνακες 3 και 4, προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 για την ετήσια τακτική 
και έκτακτη συντήρηση των ανελκυστήρων και των αναβατορίων είναι 16.500,00 ευρώ και για την 
ανανέωση των πιστοποιητικών τους είναι 2.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Σύνολο: 
19.700,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Ομάδα Περιοχή / Πόλεις Ανελκυστήρες Αναβατόρια 
Συνολικό κόστος 

υπηρεσιών Ομάδας 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Α Αττική (Αθήνα, Πειραιάς) 8 2 11.060 

Β Θεσσαλονίκη 3 0 2.780 

Γ Βόλος 1 1 2.300 

Δ Καβάλα 1 0 780 

Ε Κρήτη (Ηράκλειο) 2 0 1.780 

ΣΥΝΟΛΟ 15 3 18.700 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος δικαιούται να καταθέσει οικονομική προσφορά για μία, περισσότερες ή 
όλες τις Ομάδες, όπως αυτές αναφέρονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5. Οι προσφορές πρέπει 
υποχρεωτικά να αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών για κάθε ομάδα (και συγκεκριμένα, 
συντηρήσεις και πιστοποιητικά για όλους τους ανελκυστήρες και τα αναβατόρια της Ομάδας, 
όπως περιγράφονται στους Πίνακες 3 και 4).  

 

4. Πεδίο εργασιών 

Ο Ανάδοχος με την ανάληψη των καθηκόντων του είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την αλλαγή 
συντηρητή ανελκυστήρα, για τους ανελκυστήρες που θα αναλάβει να συντηρήσει, στην αρμόδια 
δημόσια υπηρεσία ή στο Δήμο που ανήκει κάθε ανελκυστήρας. Εάν για την ολοκλήρωση αυτής της 
διαδικασίας απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις από το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε κτιρίου ή του 
ΚΕΘΕΑ, θα πρέπει να ζητηθούν από τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος για τη 
διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι ο Ανάδοχος. 

Επιπλέον, με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος υποχρεούται βάση της ισχύουσας 
νομοθεσίας, να ασφαλίσει τους ανελκυστήρες του ΚΕΘΕΑ τους οποίους θα συντηρεί και να 
παραδώσει αντίγραφα των ασφαλιστήριων συμβολαίων κάθε ανελκυστήρα στον αντίστοιχο 
υπεύθυνο κάθε κτιρίου. 

Το αργότερο εντός 40 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
υποβάλει αναλυτική τεχνική έκθεση προς την Τεχνική Υπηρεσία ΚΕΘΕΑ σχετικά με την υφιστάμενη  
κατάσταση των ανελκυστήρων και των αναβατορίων ΑΜΕΑ του ΚΕΘΕΑ που συντηρεί. Η τεχνική 
αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επιπλέον προτάσεις αποκατάστασης και βελτιώσεις, αναφέροντας 
την υποχρέωση ή μη της εκτέλεσης της κάθε εργασίας βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, τη 
σημαντικότητα σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την οικονομική του 
προσφορά για την κάθε μια εργασία ξεχωριστά. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει ο Ανάδοχος 
υπογεγραμμένη από τον ίδιο, το αργότερο 30 ημέρες πριν την λήξη της σύμβασης. 
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Ο αριθμός των τακτικών συντηρήσεων ανά έτος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο κάθε ανελκυστήρα 
που τηρείται στο μηχανοστάσιό του, φαίνεται στον Πίνακα 3, ενώ για τα αναβατόρια ΑΜΕΑ στον 
Πίνακα 4 της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο αριθμός δεν θα πρέπει 
να υπολείπεται του αριθμού που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη συντήρηση του 
συγκεκριμένου τύπου ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ. 

Η τακτική συντήρηση, θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων 
ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων κάθε ανελκυστήρα και αναβατορίου ΑΜΕΑ, για 
την εξακρίβωση και την εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η 
εγκατάσταση του κάθε ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των 
μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφάλειας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Ο έλεγχος 
θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και των κατασκευαστικών οίκων 
των εκάστοτε μερών των ανελκυστήρων. 

Θα περιλαμβάνει επιπροσθέτως όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποκατάσταση της πλήρους 
και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων και των αναβατορίων ΑΜΕΑ εξαλείφοντας έτσι το 
ενδεχόμενο βλαβών, φθορών, ελλείψεων και των απορρυθμίσεων. Επίσης θα περιλαμβάνει τον 
καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφάλειας. 

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ενός ανελκυστήρα, δεν θα γίνεται συντήρηση κατά το 
διάστημα της διακοπής. Εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) 
ημερών που ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας, πριν τεθεί σε 
επαναλειτουργία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα. 

Από τον συντηρητή θα τηρείται εις διπλούν ειδικό βιβλίο συντήρησης των ανελκυστήρων 
θεωρημένο από την Αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου. Το ένα θα παραμένει στο μηχανοστάσιο 
του ανελκυστήρα του αντίστοιχου κτιρίου, το δε άλλο στο γραφείο του συντηρητή. Για την 
εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα, ο 
συντηρητής θα πρέπει να ενημερώνει τα βιβλία συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα. Στα βιβλία 
αυτά θα καταχωρούνται όλες οι σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, συντήρηση, 
μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα). Το περιεχόμενο του 
κάθε βιβλίου αποτελεί ευθύνη του συντηρητή. Ο υπεύθυνος συντηρητής θα πρέπει να παρίσταται 
και να ενημερώνει τα βιβλία συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών 
βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του κάθε ανελκυστήρα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή  του Αναδόχου στα χρονικά διαστήματα που έχουν 
ορισθεί στη σύμβαση, αποτελεί η ολοκληρωμένη συμπλήρωση των βιβλίων συντήρησης των 
ανελκυστήρων. 

Το συνεργείο συντήρησης υποχρεούται να προβαίνει κατ' ελάχιστο σε κάθε επίσκεψη στις κάτωθι 
εργασίες: 

- Να επιθεωρεί τα τοιχώματα, την οροφή και τον πυθμένα του φρέατος. 

- Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντήριων ράβδων (οδηγών). 

- Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού. 

- Να επιθεωρεί και να καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως εντός του 
φρέατος. 

- Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής. 

- Να ελέγχει την κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού 
δαπέδου, θαλάμου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν. 

- Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου. 
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- Να ελέγχει την καλή κατάσταση των τροχαλιών και των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος 
αυτών, έναντι μηχανικής καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Για την πρόληψη της φθοράς των 
συρματόσχοινων πρέπει η τάνυση τους να είναι η ίδια και να ελέγχεται με δυναμόμετρο. 

- Να ελέγχει τα σημεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων με το θαλαμίσκο και το αντίβαρο. 

- Να ελέγχει τα συρματόσχοινα για πιθανή ολίσθηση επί της τροχαλίας τριβής και του 
ρυθμιστή ταχύτητας. 

- Να λιπαίνει όλα τα κινητά εξαρτήματα. 

- Να ελέγχει την καλή κατάσταση των θερμούιτ της πέδησης, καθώς και τα πέδιλα των 
ευθυντήριων ράβδων. 

- Να ελέγχει τη στάθμη ελαίου, τις αντλίες λαδιού, τα μπλοκ βαλβίδων και αυτοτελείς 
μηχανισμούς όπως οι κεντρικές πλακέτες λειτουργίας. Επιπλέον, να συμπληρώνει έλαιο στο 
κιβώτιο του ατέρμονα και στο κιβώτιο αυτόματου διακόπτη, εφόσον απαιτείται. 

- Να ωρομετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση πιθανής 
διαρροής. 

- Να ελέγχει την καλή λειτουργία  του ηλεκτρονόμου προστασίας (ρελέ διαρροής) τάσης 
έναντι γης σε μεταλλικά μέρη. 

- Να ελέγχει τις επαφές των ηλεκτρονόμων των ορόφων και των ηλεκτρονόμων ανόδου-
καθόδου 

- Να ελέγχει την καλή λειτουργία και την καλή κατάσταση της κομβιοδόχου του θαλάμου, 
καθώς και των ορόφων σε κάθε στάση. 

- Να ελέγχει την καλή λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων (αντλία, σωληνώσεις, 
υδραυλικά πιστόνια, κτλ) των υδραυλικών ανελκυστήρων. 

- Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα και των επαφών του 
πίνακα αυτοματισμού 

- Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει. 

- Να  ελέγχει  την  σωστή  σήμανση  και τις οδηγίες χρήσης εντός  και  εκτός  του  θαλάμου  
και  να  την αποκαθιστά αν απαιτείται. 

- Να  αποκαθιστά  τον  σωστό  φωτισμό  στο  θάλαμο, το μηχανοστάσιο και το φρεάτιο,  
αντικαθιστώντας  τους καμένους λαμπτήρες. 

- Να διατηρεί τον θάλαμο, το μηχανοστάσιο και το φρεάτιο καθαρό και να απομακρύνει 
τυχόν άχρηστα ή άσχετα με τη λειτουργία του ανελκυστήρα υλικά. 

Όποιες από τις παραπάνω εργασίες έχουν εφαρμογή και στα αναβατόρια ΑΜΕΑ, θα ελέγχονται και 
εκεί, ενώ επιπλέον θα γίνεται έλεγχος και στα παρακάτω: 

- Έλεγχος ηλεκτρολογικών συνδέσεων και καλωδιώσεων για φθορές. 

- Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα του αναβατορίου, εφόσον υπάρχει. 

- Έλεγχος του συσσωρευτή όπου υπάρχει και αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του. 

- Έλεγχος και γρασάρισμα των αρθρώσεων στα άκρα των εμβόλων. 

- Λίπανση των κινητών μερών του αναβατορίου. 

- Έλεγχος και συμπλήρωση αν απαιτείται των υδραυλικών ελαίων. Σε περίπτωση πολύ 
χαμηλής στάθμης ελαίου, έλεγχος για πιθανή διαρροή. 

- Έλεγχος των τερματικών διακοπτών και του ελαστικού σωλήνα. 

- Έλεγχος ορθής λειτουργίας του αναβατορίου ΑΜΕΑ με φορτίο (που να βρίσκεται μέσα στα 
επιτρεπτά όρια). 
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- Έλεγχος ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας και των προφυλακτήρων, εφόσον 
υπάρχουν. 

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των τακτικών 
συντηρήσεων των ανελκυστήρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. Συγκεκριμένα, στο συνολικό τίμημα της 
σύμβασης συμπεριλαμβάνεται το κόστος: 

- Αναλώσιμων υλικών και μικροϋλικών συντήρησης, όπως ενδεικτικά ορυκτέλαιο, λίπη, 
σμυριδόπανο, πετρέλαιο κ.λπ. και 

- αναλώσιμων ανταλλακτικών που υπόκεινται σε φθορά λόγω φυσιολογικής χρήσης. 

Μετά από κάθε έλεγχο, ο συντηρητής πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση 
τυχόν  φθορών,  ελλείψεων  ή  ζημιών  που  διαπιστώνονται  για  την  ασφαλή  και κανονική 
λειτουργία των ανελκυστήρων και των αναβατορίων ΑΜΕΑ. 

Σε  περίπτωση  που  κρίνεται  ότι  ένας  ανελκυστήρας  είναι  επικίνδυνος  για  την ασφάλεια των 
εξυπηρετούμενων ατόμων, ο συντηρητής θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία του και να 
τοποθετεί μέχρι της επισκευής του, πινακίδες στις θύρες όλων των ορόφων με τίτλο: «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». Στις περιπτώσεις συντήρησης θα πρέπει να 
τοποθετούν πινακίδες στις θύρες με ένδειξη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ». 
 

5. Βλάβες 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει, είτε αυτή 
διαπιστωθεί από τον ίδιο, είτε αναγγελθεί από τον υπεύθυνο του κάθε κτιρίου ή την Τεχνική 
Υπηρεσία ΚΕΘΕΑ. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία 
βλαβών όλο το 24ωρο. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση για αναγγελία βλάβης 
σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ωρών μετά την αναγγελία της βλάβης του 
ανελκυστήρα ή του αναβατορίου ΑΜΕΑ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει σε αυτό το χρονικό διάστημα να 
προσέλθει στο κτίριο που παρουσιάζεται η βλάβη, ώστε να την διαπιστώσει και να προβεί στις 
εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάστασή της. Ειδικά σε περίπτωση που υπάρχουν 
εγκλωβισμένοι άνθρωποι στον θάλαμο, το παραπάνω χρονικό διάστημα ανταπόκρισης του 
Αναδόχου θα ανέρχεται το πολύ σε μια (1) ώρα από τη σχετική ειδοποίηση και θα πρέπει να 
προβαίνει στον άμεσο απεγκλωβισμό τους. Κάθε βλάβη θα αποκαθίσταται άμεσα και σε χρόνο όχι 
πλέον των εβδομήντα δύο (72) ωρών από την στιγμή της αναγγελίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσέλθει όσες φορές απαιτηθεί μέσα στο έτος και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή εκτός αυτών, 
έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του κάθε κτιρίου. Τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευσή ή 
αδιαφορία προσέλευσής από την πλευρά του Αναδόχου, του δημιουργεί ευθύνη για κάθε ζημιά 
που ήθελε προκύψει από τους ανωτέρω λόγους. Επίσης ο Ανάδοχος φέρει ακέραια κάθε άλλη 
ευθύνη η οποία πιθανόν να προκληθεί από την ανωτέρω αδιαφορία σχετικά με την συντήρηση ή 
την καθυστέρηση επιδιόρθωσης της βλάβης. 

Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  της  προσέλευσης  του,  πέραν  των  ανωτέρω  προβλεπόμενων 
χρόνων απόκρισης, εκτός των ευθυνών που βαρύνουν τον Ανάδοχο για όποια ζημία πιθανόν 
προκύψει και οφείλεται στην καθυστέρηση του, το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να χρησιμοποιήσει άλλο 
τεχνικό για την αποκατάσταση της ζημιάς, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

 

6. Ανταλλακτικά 

Το κόστος των υλικών και ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των βλαβών 
και των έκτακτων συντηρήσεων, προκειμένου οι ανελκυστήρες και τα αναβατόρια ΑΜΕΑ να 
λειτουργούν σε ασφαλή λειτουργία, θα βαρύνει αποκλειστικά το ΚΕΘΕΑ.  
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Όταν για την ασφαλή λειτουργία και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία των 
ανελκυστήρων και των αναβατορίων ΑΜΕΑ, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση κάποιου 
υλικού ή ανταλλακτικού, ο Ανάδοχος θα πρέπει εκτός από τη συμπλήρωση των βιβλίων 
συντήρησης, να ενημερώσει εγγράφως τόσο τον υπεύθυνο του κτιρίου στο οποίο προέκυψε η 
ανάγκη, όσο και την Τεχνική Υπηρεσία ΚΕΘΕΑ. Στην έγγραφη αυτή ενημέρωση, θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να αναφερθεί η βλάβη που υπάρχει, ο τύπος και η μάρκα του ανταλλακτικού, ώστε να 
μπορεί εύκολα να εντοπιστεί, καθώς και μια οικονομική προσφορά για την προμήθεια και την 
εγκατάσταση από τον Ανάδοχο αυτού του ανταλλακτικού. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον 
κρίνει πως είναι για το συμφέρον του, να απευθυνθεί και σε άλλα συνεργεία τόσο για τη λήψη 
οικονομικών προσφορών, όσο και για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου ανταλλακτικού ή την 
επιδιόρθωση της βλάβης. 

Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε ανελκυστήρα ο συντηρητής είναι 
υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως τον τεχνικό φάκελο με την πιστοποίηση του νέου 
ανταλλακτικού,  καθώς και να ενημερώσει, με δικιά του ευθύνη και κόστος, την πιστοποίηση 
περιοδικού ελέγχου του ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Ακόμη, θα τοποθετείται 
σημείωμα στον τεχνικό φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του 
ανταλλακτικού και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του. 

Πάσης φύσεως υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιούνται θα είναι ποιότητας 
εφάμιλλης ή καλύτερης των εγκατεστημένων και θα διαθέτουν τις προδιαγραφές που ορίζει ο 
κατασκευαστικός οίκος των επιμέρους συστατικών μερών των ανελκυστήρων, αλλά και τις 
απαιτούμενες πιστοποιήσεις από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς 
περί εγκαταστάσεων. Γενικά, απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών με αμίαντο στις σιαγόνες των 
φρένων, αλλά και οπουδήποτε αλλού. Οι οδηγίες των κατασκευαστών του εγκατεστημένου 
εξοπλισμού είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο. 

Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί λόγω εξάντλησης του κύκλου ζωής, ή μετά από βλάβη ή εφόσον 
κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση λειτουργικών μερών του ανελκυστήρα, θα πρέπει να φέρει 
τη σήμανση CE και να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 81.80 για το τμήμα που 
αντικαθίσταται. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που τυχόν χρησιμοποιηθεί πρέπει ομοίως να φέρει 
τη σήμανση CE και να είναι σύμφωνος με το πρότυπο ELOT HD 384. 

 

7. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς 

Μετά από κάθε τακτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται 
προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς 
(Service Report), που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν 
παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των ανελκυστήρων ή των 
αναβατορίων ΑΜΕΑ. Αφού συμπληρωθεί, το δελτίο τεχνικής αναφοράς θα τοποθετηθεί στον 
τεχνικό φάκελο του αντίστοιχου ανελκυστήρα. 

 

8. Πιστοποίηση των ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ανανέωση της πιστοποίησης των ανελκυστήρων και των 
αναβατορίων ΑΜΕΑ, για τους οποίους έχει αναλάβει τη συντήρηση, πριν από τη λήξη του ισχύοντος 
πιστοποιητικού, όπως αυτή αναφέρεται στον Πίνακα 3 και Πίνακα 4 της παρούσας τεχνικής 
περιγραφής. Οι πιστοποιήσεις των ανελκυστήρων και των αναβατορίων ΑΜΕΑ θα γίνουν από 
ανεξάρτητο, αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την παροχή υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανελκυστήρων και 
αντίστοιχα αναβατορίων ΑΜΕΑ, με αποκλειστική ευθύνη και συνεννόηση του Αναδόχου. Ο 
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Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον οργανισμό που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο 
και την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου και για την 
καταχώρηση του πιστοποιητικού και των υπόλοιπων αναγκαίων εγγράφων στην αρμόδια δημόσια 
υπηρεσία. Το κόστος των πιστοποιήσεων των ανελκυστήρων και των αναβατορίων ΑΜΕΑ που 
αναφέρονται στους Πίνακες 3 και 4 και που έχει αναλάβει να συντηρεί ο Ανάδοχος, βαρύνει 
αποκλειστικά τον ίδιο. 

 

9. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

9.1. Οι προσφέροντες δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένοι οι 
ανελκυστήρες και τα αναβατόρια ΑΜΕΑ, έτσι ώστε να λάβουν υπόψη τους την κατάσταση 
των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους 
χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

9.2. Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από 
συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας ή την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, έχει καταχωρηθεί στο μητρώο 
συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και 
προσωπικό. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει ακριβή αντίγραφα 
της άδειας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ή την αρμόδια δημόσια υπηρεσία και των αδειών 
ασκήσεως επαγγέλματος του προσωπικού του, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το ΦΕΚ 
2604/Β’/22-12-08, άρθρο 5. 

9.3. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως 
τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά  τους  
κανόνες  ασφαλείας  των  εργαζομένων,  που  προβλέπονται  από  τις διατάξεις και τους 
νόμους του Κράτους. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη  και την υποχρέωση 
για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από 
τη μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών 
του συνεργείου. 

9.4. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 
που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του παρευρισκόμενου προσωπικού 
του κτιρίου και των παρευρισκόμενων στους χώρους όπου γίνονται οι εργασίες της 
σύμβασης. Επιπλέον, θα φροντίζει για την άριστη αποκατάσταση, από άποψη καθαριότητας, 
των χώρων εργασίας (μηχανοστάσια, φρεάτια και λοιποί χώροι στους οποίους εργάζεται το 
προσωπικό του). 

9.5. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο 
προσωπικό του και σε κάθε τρίτο στα πλαίσια της λειτουργίας και εργασιών συντήρησης/ 
επισκευής/αναβάθμισης των ανελκυστήρων και των αναβατορίων ΑΜΕΑ. 

9.6. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα οφείλεται σε ελλιπή 
συντήρηση, ελλιπή λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χρήση υλικών 
μειωμένης ποιότητας σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα των συντηρούμενων ανελκυστήρων 
και αναβατορίων ΑΜΕΑ. 

9.7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά στις εγκαταστάσεις των κτιρίων που 
οφείλονται στην πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του. 

9.8. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος στο να μεριμνά και να ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο του 
κάθε κτιρίου, για τις απαραίτητες επισκευές και τη λήψη αναγκαίων μέτρων που τυχόν 
διαπιστώνει κατά τις επισκέψεις του. 

9.9. Σε κάθε τακτική ή έκτακτη επιθεώρηση του ανελκυστήρα και του αναβατορίου ΑΜΕΑ, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη αυτής, να ενημερώνει τον υπεύθυνο του κάθε 
κτιρίου για την έναρξη των εργασιών. 

9.10. Ο υπεύθυνος συντηρητής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τον έλεγχο (αρχικό, 
περιοδικό, τακτικό, μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις 
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στοιχείων, εξαρτημάτων, μηχανισμών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) από αναγνωρισμένο 
φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον 
περιοδικό έλεγχο πιστοποίησης των ανελκυστήρων και να συνδράμει στη διεξαγωγή του. 

9.11. Οι απαραίτητες εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση και 
επισκευή εξαρτημάτων και για την αποκατάσταση βλαβών, που οφείλονται στην βίαιη / κακή 
/ αντικανονική χρήση, βανδαλισμό ή ανωτέρα βία (π.χ. διείσδυση νερού, πλημμύρα, 
πυρκαγιά), δεν περιλαμβάνονται στο κόστος της συντήρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
υπεύθυνος συντηρητής θα υποβάλει τεχνική έκθεση αιτιολόγησης της βλάβης, καθώς και 
τεχνική και οικονομική προσφορά για την αποκατάστασή της. Η τεκμηρίωση της ύπαρξης 
περίπτωσης βίαιης / κακής / αντικανονικής  χρήσης,  βανδαλισμού  ή  ανωτέρας  βίας,  θα  
πραγματοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ. Η επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας 
θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα ελέγχου ή το ΤΕΕ, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

9.12. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων, όπως ενδεικτικά: 

- Οι  δαπάνες  για  όλες  τις  εργασίες  που  απαιτούνται  και  αναφέρονται  παραπάνω  για  
τη συντήρηση των ανελκυστήρων. 

- Οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων. 

- Οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του. 

- Οι  δαπάνες  φθοράς  ή  συντήρησης  ή  απόσβεσης  ή  φύλαξης  ή  μίσθωσης  εργαλείων  
ή συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων. 

- Οι δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις. 

- Όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι νόμιμες εισφορές προς το δημόσιο. 

- Οι δαπάνες καταμετρήσεων και δοκιμών. 

- Οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων ή απολύσεων και εν γένει 
ζημιών στο προσωπικό του ή σε πράγματα αυτού. 

- Οι  δαπάνες  πάσης  φύσεως  αποζημιώσεων  λόγω  ζημιών  στα κτίρια του ΚΕΘΕΑ, 
οφειλόμενων σε υπαιτιότητα του ή του προσωπικού του. 

- Οι  δαπάνες  πάσης  φύσεως  αποζημιώσεων  λόγω  ατυχημάτων  και  εν  γένει  ζημιών  
σε προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ή σε οιονδήποτε τρίτο ή σε πράγματα αυτών, οφειλόμενη σε 
υπαιτιότητα του ή του προσωπικού του. 

- Γενικά οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη δαπάνη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

9.13. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει τόσο στην Τεχνική Υπηρεσία ΚΕΘΕΑ, όσο και 
στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, χωρίς 
καμία επιφύλαξη και χωρίς επιπλέον χρέωση, ό,τι αφορά την καλή λειτουργία των 
ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ των κτιρίων του ΚΕΘΕΑ, όπως επίσης και την 
πρόσβαση για την επισκευή ή τον επαναπρογραμματισμό τους, χωρίς την ανάγκη χρήσης 
κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών (Service Tool). Επίσης υποχρεούται να 
παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα 
σχετικά βιβλία συντήρησης του ανελκυστήρα και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία που θα 
έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά εγχειρίδια, τις οδηγίες συντήρησης, 
τα σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα εντός 
φακέλων. 
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ΣΥΝΟΛΟ     

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δικαιούται να καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις 
ομάδες. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των 
υπηρεσιών της ομάδας. Στη δεξιά στήλη, πρέπει να αναφέρεται η συνολική αξία της προσφοράς 
ανά ομάδα. 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του Αναδόχου, θα γίνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 
(άρθρο 4 Ν. 4013/2011), κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 350 Ν. 4412/2016), παρακράτηση 2% 
Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007) και 8% φόρος εισοδήματος (άρθρο 
64 Ν. 4172/2013). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: 

………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 


