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Θέµα : Πρόσκληση  για την απευθείας ανάθεση  για την συντήρηση των 

ανελκυστήρων του κτηρίου της Π.Ε Χαλκιδικής για το έτος 2018   
 

 

 

Έχοντας υπόψη :  

Α. Τις ακόλουθες διατάξεις Νόµων, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Ν. 4071 / 2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση Οδηγίας 2009 / 50 / ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85 
Α / 11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Ν. 2503 / 1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 
θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α / 30-
5-1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Την αριθµ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β’ /30-12-2016)  «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας  της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 4302 Β΄ / 30-12-2016). 

5. Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και κυρίως το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» και το άρθρο 2 
«Ορισµοί» 

6. Την παράγραφο Β του άρ. πρώτου του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α / 9-5-2013) 
"Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". 

7. Το Ν. 3669/2008 «Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων» 
8. Το Π.∆. 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α/ 

05-08-2016). 
9. Το Π.∆. 166 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 / Α / 5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής 

Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 / 29-6-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 



10. Τον Ν. 3861 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». 

11. Τον Ν. 4013 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 204 / Α / 25-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων - […]», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

12. Τον Ν. 4038 / 2012 «Περί συµπλήρωσης του Π.∆. 118 / 2007 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, 
Άρθρο 9) & τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10)» (Φ.Ε.Κ. 14 Α / 2-2-2012). 

13. Την υπ’ αρ. Π1 / 2380 / 2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3400 Β / 20-12-2012) «Ρύθµιση 
των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων», των Υπουργών 
Οικονοµικών – Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 
και ∆ικτύων – Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – 
Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

14. Τον 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 
Α/28-06-2014) 

15. Το ΦΕΚ 2604/Β’ /22-12-2008  «Συµπλήρωση διατάξεων για εγκατάσταση , 
λειτουργία , συντήρηση , ασφάλεια ανελκυστήρων» 

 
Β. Τα ακόλουθα έγγραφα :  

1) Την υπ’ αρ. 294 / 15-11-2017  Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2018. 

2) Την υπ' αρ. 30110/385/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β΄/10-02-2017) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση  αρµοδιοτήτων των οργανικών 
µονάδων της Π.Κ.Μ. στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα 
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον 
Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, των 
∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων/Αυτοτελών 
Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Π.Κ.Μ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
την απόφαση 243018/3917/16-6-2017 (ΦΕΚ 2187/Β’/27-06-2017) 

3) Το µε  Α∆ΑΜ 17REQ002455945/20-12-2017 πρωτογενές αίτηµα της Υποδ/σης  
Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε Χαλκιδικής µε το οποίο ζητήθηκε η 
έγκριση συνολικού ποσού 3.000,00 € για την κάλυψη δαπανών για την συντήρηση 
των ανελκυστήρων του κτηρίου της Π.Ε Χαλκιδικής  

4) Την υπ’ αρ. 2695/2017 (Α∆Α: 6ΛΞΥ7ΛΛ-ΓΧΒ) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω ποσό.  

5) Την υπ’ αρ. 108 / 05-01-2017 (Α∆Α : ΩΠΜΦ7ΛΛ-ΣΟΛ, 
Α∆ΑΜ18REQ002526808/08-01-2018  Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσµευση 
της πίστωσης) για την πραγµατοποίηση της δαπάνης, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ  µε α/α 392, και ειδικότερα για 
τον Κ.Α.Ε. 0851.1.01 του ειδικού φορέα 721. 

6) Την απόφαση 340/19-12-2017 του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Κ.Μ (Α∆Α: 
Ω8087ΛΛ-ΒΣΚ) µε θέµα : «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών  της 
Π.Κ.Μ. για το έτος 2018»  

7) Την µε αριθ. 156/12-06-2017  (ΦΕΚ Β΄2142/17 ) Απόφαση Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. µε την οποία µεταβιβάστηκε η αρµοδιότητα απευθείας 



ανάθεσης από το Περιφερειακό Συµβούλιο στην Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 
 
     Γ. Την ανάγκη διαδικασίας  απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε το νόµο 
4412/2016(Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και κυρίως το 
άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση»  για την συντήρηση των ανελκυστήρων του κτηρίου 
της Π.Ε Χαλκιδικής για το έτος 2018 
εκτιµώµενου συνολικού προϋπολογισµού έως τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €). 
 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν , µε  

προσφορές, για την ανάθεση της συντήρησης των ανελκυστήρων του κτηρίου της 

Π.Ε Χαλκιδικής , συνολικού ποσού 3.000 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ . 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή, ενώ για το παραδεκτό των 

προσφορών απαιτείται αυτές να αφορούν το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Τίτλος έργου Πρόσκληση  για την απευθείας ανάθεση  της 

συντήρησης των ανελκυστήρων  της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, από  την 

ηµέρα ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

µέχρι τις 31-12-2018.   

CPV: 50750000-7 

Αναθέτουσα Αρχή Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ. 

Είδος ∆ιαπραγµάτευσης Απευθείας ανάθεση  

Αριθµός Πρόσκλησης 55393/231 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Π.Κ.Μ. για έγκριση του ποσού. 

2695/2017  (Α∆Α: 6ΛΞΥ7ΛΛ-ΓΧΒ ) 

Φορέας για τον οποίο προορίζεται η 

υπηρεσία 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

Χρόνος διενέργειας ελέγχου των  

οικονοµικών προσφορών 

02-03-2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα    13.30 

µ.µ. . 

Επιτροπή Εξέτασης Προσφορών Η τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων 

∆ιαγωνισµών, που έχει οριστεί κατόπιν κλήρωσης, 

µε την υπ’ αρ. 2698/21-12-2017Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (Α∆Α: 



Ψ1ΖΕ7ΛΛ-∆93) 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Μέχρι τρεις  χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €)  

Κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης Χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προκηρυσσό-

µενου έργου. 

∆ιάρκεια Σύµβασης  Από την ηµεροµηνία της ανάρτησης της 

σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και µέχρι 31/12/2018 

Πρόγραµµα συντήρησης 1 έως 2 φορές το µήνα , σύµφωνα µε το νόµο  

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής & 

καλής εκτέλεσης  

∆εν απαιτείται. 

 

 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε προσφορά λαµβάνει αριθµό Πρωτοκόλλου ενώ σηµειώνεται η 

ηµεροµηνία και η ώρα παραλαβής της. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή 

αποστολής µε εταιρία ταχυµεταφορών, δεν λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία 

αποστολής ή η σφραγίδα του Ταχυδροµείου, αλλά η πραγµατική ηµεροµηνία 

παραλαβής του φακέλου.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος ή εκπρόσωπος  εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία 

ταυτότητας του ιδίου ή της επιχείρησής του, αναγράφει υποχρεωτικά και τα 

κατάλληλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία του µε την 

αναθέτουσα Αρχή, ήτοι: αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (fax) και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), αποδεχόµενος ανεπιφύλακτα ότι η 

αποδεικνυόµενη ενηµέρωσή του µε αυτά τα µέσα πληροί τους όρους του Νόµου, 

όπου απαιτείται η ενηµέρωσή του σχετικά µε οποιαδήποτε ζήτηµα που αφορά την 

ανάθεση. 

 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ:  

Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρ. 79  § 2 του Ν. 4412 / 2016, αντίστοιχη αυτής του άρ. 

8 § 4 του Ν. 1599 / 1986, όπως εκάστοτε ισχύει), χωρίς υποχρέωση για βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής, στην οποία οι υποψήφιοι : 



1. Αναγράφουν τα στοιχεία της ∆ιαπραγµάτευσης στην οποία συµµετέχουν 

(αναθέτουσα Αρχή, αριθµό πρωτοκόλλου Πρόσκλησης, τίτλο έργου, ηµεροµηνία 

διαπραγµάτευσης). 

2. ∆ηλώνουν ότι :  

α) Γνωρίζουν όλους τους όρους της Πρόσκλησης της ∆ιαπραγµάτευσης και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  

β) Η προσφορά τους είναι απολύτως σύµφωνη µε τους όρους και τις προδιαγραφές 

της Πρόσκλησης, ενώ τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή είναι αληθή και 

ακριβή, 

γ) Η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αρχόµενες από την 

εποµένη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της διαπραγµάτευσης,   

δ) Έχουν αναγνωρίσει την Ελληνική γλώσσα ως τη µοναδική γλώσσα η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια της διαπραγµάτευσης, και το Ευρώ ως το 

µοναδικό νόµισµα που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό και την πληρωµή της 

αµοιβής τους,  

ε) Σε περίπτωση σύµπραξης, επιπλέον ότι δεν συµµετέχουν (ο καθένας από τους 

συµπράττοντες ξεχωριστά), άµεσα ή έµµεσα, στην παρούσα ∆ιαπραγµάτευση, µε 

περισσότερες από µία συµµετοχές (σχήµατα διαγωνιζοµένων).  

3. ∆ηλώνουν ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 

του άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 / 2016, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού 

Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε 

περίπτωση εταιρίας, τα παραπάνω αφορούν, στις µεν Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους 

διαχειριστές, στις δε Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ σε περίπτωση Συνεταιρισµού τον Πρόεδρό του.  

β) Η επιχείρησή τους εφαρµόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των νοµοθετικών 

διατάξεων που προβλέπονται από το άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016 και αφορά 

διατάξεις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής Νοµοθεσίας. 

γ) ∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 

κήρυξης σε ανάλογη διαδικασία. 

δ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι και ως προς το προσωπικό το οποίο 

απασχολούν 



ε) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 

Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (προκειµένου 

για νοµικά πρόσωπα) ή το ειδικό επάγγελµά τους (προκειµένου για φυσικά 

πρόσωπα), µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο, καθώς και το 

ειδικότερο αντικείµενο των δραστηριοτήτων τους.  

στ) ∆εν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

µε Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεν. Γραµ. Εµπορίου). 

ζ)  ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της υποψήφιας επιχείρησης. 

4. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για άµεση και προσήκουσα προσκόµιση όποιων εκ 

των παραπάνω δικαιολογητικών τούς ζητηθεί, σύµφωνα µε το άρ. 79 § 5 του Ν. 

4412 / 2016, τόσο όσον αφορά τους ίδιους όσο και όσον αφορά τυχόν τρίτα 

πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσουν (υπεργολάβους κ.λπ.).  

5. ∆ηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους, για την 

οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε το αποτέλεσµα της 

∆ιαγωνιστικής διαδικασίας.  

       Β) Στην οικονοµική  προσφορά οι τιµές αναγράφονται υποχρεωτικά (και χωρίς 

κανέναν όρο, ρήτρα ή προϋπόθεση) σε Ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς, ενώ σε 

περίπτωση αναντιστοιχίας µεταξύ των δυο αναγραφών υπερισχύει η ολόγραφη. 

Τυχόν ρήτρα αναπροσαρµογής του τιµήµατος οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς.  

      Γ) Προσκόµιση της απαιτούµενης από το νόµο άδειας για την συντήρηση 

ανελκυστήρων καθώς και η εγγραφή στο µητρώο συντηρητών  

 

 

 

ΤΙΜΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η τιµή που θα δοθεί από τους υποψηφίους αναδόχους θα υπολογισθεί σε ευρώ 

και θα αναγράφεται στην προσφορά ολογράφως και αριθµητικώς.  

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018 της Π.Ε. 

Χαλκιδικής, και συγκεκριµένα στον Ε.Φ. 721 Κ.Α.Ε. 0851.1.01, και ειδικότερα για 

ποσό έως  τριών χιλιάδων (3.000,00 €) .  

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά κατά τη διάρκεια του έτους 2018   και 

συγκεκριµένα µετά την ολοκλήρωση των µηνιαίων συντηρήσεων των ανελκυστήρων 

και τον έλεγχο του βιβλιαρίου συντήρησης  από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.Ε. 

Χαλκιδικής.  



Υπογραµµίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή 

ποσών ανώτερων από των εκάστοτε διαθέσιµων, έστω και αν πρόκειται για 

δεδουλευµένα ποσά. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µόνον εφόσον προσκοµίζονται τα κάτωθι 

απαραίτητα δικαιολογητικά : 

1. Νόµιµο παραστατικό, δηλαδή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών 

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.  

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

4. Βεβαίωση για την µηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων από τον αρµόδιο 

τεχνικό ασφαλείας ή από αναπληρωτή του .  

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, και 

είναι οι εξής:   

1. Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της 

αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. 

Τέλος, η ανάθεση της εκτέλεσης ολόκληρης ή τµήµατος της Σύµβασης από 

τον ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται.  

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και της υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 1998 

(ΦΕΚ 431 Β / 1998) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

Περιπτώσεις που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα Πρόσκληση, θα διέπονται 

από τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και τη λοιπή σχετική Νοµοθεσία.  

Τέλος, δικαστική διαφορά ή κάθε άλλη διαφωνία που τυχόν ανακύψει, θα 

λύνεται από τον καθ’ ύλην αρµόδιο ∆ικαστήριο της Χαλκιδικής, σύµφωνα µε το 

ελληνικό Ουσιαστικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο. 

 
 
 

          Πολύγυρος, 21 Φεβρουαρίου  2017 

      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Χαλκιδικής 

 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΥΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
Οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευών θα γίνονται µε τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήµης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια του 
πιστοποιηµένου κατασκευαστή ή προµηθευτή και σε ώρες κατάλληλες, ώστε να 
διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών.  
Η συντήρηση περιλαµβάνει τον έλεγχο, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, των 
ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των υπόλοιπων 
εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίµηση ανασφαλούς 
λειτουργίας, στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα 
εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθµισης των µηχανικών ή/και ηλεκτρικών 
διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτηµάτων αυτού.  
Περιλαµβάνει ακόµη όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της 
ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθµίσεων, καθώς 
επίσης και τον καθαρισµό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτηµάτων 
σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των 
εξαρτηµάτων και των διατάξεων ασφαλείας.  
.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους 
και αποκαταστάσεις βλαβών ή φθαρµένων ανταλλακτικών) συµπεριλαµβανοµένων 
των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών και να προβαίνει σε συστηµατικό έλεγχο 
και διατήρηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.  
Στον έλεγχο πρέπει να γίνονται ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες:  
1. Να εξετάζονται τα τοιχώµατα, η οροφή και ο πυθµένας του φρέατος.  
2. Να επιθεωρείται ο ισοζυγισµός των ευθυντηρίων ράβδων.  
3. Να επιθεωρείται το εύκαµπτο καλώδιο και το κυτίο σύνδεσης.  
4. Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας περιµανδάλωσης.  
5. Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής.  
6. Να ελέγχεται η λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής και του κινητού 
δαπέδου, του θαλάµου και του ψευδοδαπέδου.  
7. Να εξετάζονται τα σηµεία πρόσδεσης των συρµατόσχοινων στο θαλαµίσκο και το 
αντίβαρο.  
8. Να εξετάζεται η κατάσταση των συρµατόσχοινων, σε όλο το µήκος τους για 
µηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά.  
9. Να ελέγχεται η ολίσθηση των συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής, καθώς 
και ο ρυθµιστής ταχύτητας.  
10. Να λιπαίνονται όλα τα κινούµενα εξαρτήµατα του ανελκυστήρα.  
11. Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του σήµατος κινδύνου (κουδούνι).  
12. Να πληρούται µε λάδι το κιβώτιο του ατέρµονα και το κιβώτιο αυτόµατου 
διακόπτη.  
13. Να ωµοµετρούνται όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα για διαπίστωση τυχόν διαρροής.  
14. Να ελέγχονται όλες οι επαφές των ηλεκτρικών συνδέσεων και του ηλεκτρονόµου 
προστασίας τάσης.  
15. Να εξετάζεται η κατάσταση των φερµουίτ της πέδισης καθώς και τα πέδιλα των 
ευθυντηρίων ράβδων.  
16. Να ελέγχεται η κατάσταση των ασφαλειών, ο φωτισµός του θαλάµου, του 
µηχανοστασίου και του φρέατος καθώς και του ρελέ διαφυγής.  
 



17. Να εξετάζεται η κατάσταση ασφαλειών.  
18. Να εξετάζεται γενικά η καλή λειτουργία και συµπεριφορά του ανελκυστήρα.  
19. Να ελέγχεται το υδραυλικό/ηλεκτρολογικό σύστηµα του ανελκυστήρα (δεξαµενή 
λαδιού, κινητήρας, αντλία, τηλεσκοπικός κύλινδρος, λάστιχα, διαρροές κλπ) για την 
ασφαλή και καλή λειτουργία του.  
20. Να ελέγχονται οι ηλεκτρονικές διατάξεις και τα κυκλώµατα (για τους 
ανελκυστήρες που διαθέτουν ηλεκτρονική πλακέτα λειτουργίας). Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να διαθέτει προσωπικό µε κατάλληλη εµπειρία και γνώσεις για τον αντίστοιχο 
τύπο των ηλεκτρονικών συστηµάτων του κάθε ανελκυστήρα, προκειµένου να 
αποφευχθούν βλάβες από άστοχες ενέργειες.  
21. Να ελέγχεται το σύστηµα αυτόµατου απεγκλωβισµού.  
22. Να καθαρίζεται ο χώρος του µηχανοστασίου, φρέατος κλπ και να 
αποµακρύνονται τυχόν άχρηστα ή άσχετα, µε τη λειτουργία του ανελκυστήρα, υλικά.  
Μετά από κάθε έλεγχο να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την επισκευή των 
φθορών των ελλείψεων ή ζηµιών που βρέθηκαν, για την ασφαλή και κανονική 
λειτουργία του ανελκυστήρα, αφού διακοπεί στο µεταξύ η λειτουργία του µέχρι την 
πλήρη τακτοποίηση του. Σε περίπτωση που αυτές κρίνονται επικίνδυνες θα 
τοποθετούνται πινακίδες σε όλες τις πόρτες οι οποίες να γράφουν «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ-Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» από τον ανάδοχο.  
23. Να εξετάζονται οι επαφές των πηνίων οροφών και των διακοπτών ανόδου –
καθόδου. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια από τις  ∆/νσεις Ανάπτυξης 
των Περιφερειών για τη συντήρηση ανελκυστήρων και να έχει καταχωρηθεί στο 
µητρώο συντήρησης, επικυρωµένο αντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στην 
Υπηρεσία µας. 
2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα από το νόµο προβλεπόµενα κατάλληλα 
όργανα και µέσα και να απασχολεί εξειδικευµένα συνεργεία ανελκυστήρων, 
στελεχωµένα µε αδειούχους τεχνίτες, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, 
προκειµένου οι ανελκυστήρες να λειτουργούν άψογα, αθόρυβα και χωρίς διακοπή. 
Θα πρέπει να προσκοµίσει κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας, από όπου θα φαίνονται τα προσόντα και η εµπειρία του 
τεχνικού προσωπικού. Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες άδειες και τα 
πιστοποιητικά (ISO 9001 κλπ) ή εξουσιοδοτήσεις. Οι µισθοί, αποζηµιώσεις, 
ηµεροµίσθια, ασφαλιστικά ταµεία του τεχνικού προσωπικού, για την συντήρηση του 
ανελκυστήρα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.  
3) Ο ανάδοχος µε την έναρξη της σύµβασης θα παραλάβει τους ανελκυστήρες και 
υποχρεούται να συντάξει αναλυτική έκθεση ελέγχου υφιστάµενης κατάστασης των 
ανελκυστήρων, όπου θα αναγράφει λεπτοµερώς τυχόν ελλείψεις στις εγκαταστάσεις ή 
πιθανές βλάβες στη λειτουργία των ανελκυστήρων σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, που ισχύει για την συντήρηση και επισκευή των 
ανελκυστήρων, την οποία κοινοποιεί άµεσα στην Υπηρεσία, το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα 
περιλαµβάνει επίσης προτάσεις αποκατάστασης, βελτίωσης καθώς και οικονοµικά 
στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα κατατεθεί και τριάντα (30) ηµέρες 
πριν από την λήξη της σύµβασης.  
Επίσης θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστός Πίνακας για κάθε ανελκυστήρα, στον οποίο θα 
περιγράφονται αναλυτικά τα εξής: έτος άδειας λειτουργίας ανελκυστήρα, γενική 
περιγραφή (µηχανικός ή ηλεκτροκίνητος), θέση µηχανοστασίου, διάταξη χειρισµού, 
στάσεις/διαδροµή/ταχύτητα θαλάµου, αριθµός ατόµων/φορτίο, ανάρτηση, θύρες 
φρέατος & θαλάµου, πίνακας απεγκλωβισµού, διατάξεις µανδάλωσης, 
έµβολο/τροχαλία, οδηγοί θαλάµου, οδηγοί αντιβάρου, κινητήριος µηχανισµός, 



µειωτήρας, περιοριστής ταχύτητας, συσκευή αρπάγης, προσκρουστήρες 
θαλάµου/αντιβάρου, ηλεκτρολογικός πίνακας.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τους ανελκυστήρες στον επόµενο 
ανάδοχο σε άψογη κατάσταση, χωρίς καµία εκκρεµότητα. Καθώς επίσης θα πρέπει να 
υπάρχει πρόσβαση προς επισκευή των ανελκυστήρων χωρίς την ανάγκη χρήσης 
κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών (service tool) για την επισκευή τους ή 
και το επαναπρογραµµατισµό τους.  
4) Ο ανάδοχος θα εκτελεί το πρόγραµµα της προληπτικής συντήρησης, επίβλεψης και 
εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής, την ισχύουσα νοµοθεσία περί 
συντήρησης και ελέγχου ανελκυστήρων και κατ’ ελάχιστο δύο φορές το µήνα.  
Η συντήρηση περιλαµβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων 
ασφαλείας καθώς και των υπολοίπων εξαρτηµάτων των ανελκυστήρων για 
εξακρίβωση και εκτίµηση µιας τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία µπορεί να 
οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και 
απορρύθµισης των µηχανικών και ηλεκτρικών συστηµάτων ασφαλείας και 
εξαρτηµάτων αυτών. Περιλαµβάνει επίσης τις απαραίτητες εργασίες για την 
αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας, µε εξάλειψη βλαβών και απορρυθµίσεων, 
καθώς επίσης και τον καθαρισµό και τη λίπανση όπου χρειάζεται όλων των 
εξαρτηµάτων.  
5) Τα αναλώσιµα υλικά συντηρήσεως και η αντίστοιχη εργασία (υγρό καθαρισµού 
επαφών, στουπί, γράσο, λάδι κινητήρων, τεµάχια σύρµατος, ενδεικτικές λυχνίες, 
κοµβία κλήσεως-µπουτόν, προµήθεια και εγκατάσταση ανεξαρτήτου τύπου 
λαµπτήρων φωτισµού στο θάλαµο/φρεάτιο και λαστιχάκια θυρών), επιβαρύνουν τον 
ανάδοχο.  
6) Η συντήρηση ανελκυστήρων δεν περιλαµβάνει κόστος ανταλλακτικών σαν υλικό 
και εργασία, εκτός των αναφεροµένων στην ανωτέρω υποχρέωση αύξοντος αριθµού 
5), και περιλαµβάνει στην ετήσια οικονοµική προσφορά, µόνο τις εργασίες 
συντήρησης των ανελκυστήρων και την αποκατάσταση κάθε βλάβης, που οφείλεται 
σε απορρύθµιση ή άλλη αιτία και δεν απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικού, 
οιανδήποτε ηµέρα και ώρα, ανεξάρτητα αν είναι εργάσιµος ή µη, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  
7)Σε περίπτωση επισκευής ή αποκατάστασης βλάβης των ανελκυστήρων που 
απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικών, η πληρωµή αυτού θα πραγµατοποιηθεί 
εφόσον εγκριθεί σχετικό αίτηµα του αναδόχου και εγκριθεί αυτό από την Υπηρεσία 
µας. 
Επίσης ο ανάδοχος θα ενηµερώνει την υπηρεσία µας  για την πορεία της 
αποκατάστασης της επισκευής ή της βλάβης µέχρι την πλήρη αποκατάστασή της, 
ώστε να αποκαθίσταται η οµαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.  
8) Τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιούνται για την επισκευή βλαβών και τυχόν 
απαραίτητων ανακατασκευών θα είναι ευρύτερης χρήσης στην αγορά και θα 
εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία µας.  
Για τα ανταλλακτικά θα πρέπει να δίνεται γραπτή εγγύηση για τη διάρκεια ζωής τους. 
Επίσης θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα, να είναι άριστης ποιότητας, 
πιστοποιηµένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, να φέρουν τη σήµανση CE (να προσκοµίζεται 
βεβαίωση) και να πληρούν τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας.  
Πριν την τοποθέτηση θα εγκρίνονται από την  Υπηρεσία µας .  
Η χρήση ανταλλακτικών µονοπωλιακής προέλευσης θα γίνεται µόνο όταν αυτό δεν 
µπορεί να αποφευχθεί (συµβατότητα µε την εγκατάσταση).  
Σε καµία όµως περίπτωση, ο Συντηρητής δεν µπορεί να επικαλεστεί την αδυναµία 
εξεύρεσης των ανταλλακτικών  
 9) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των 
ανελκυστήρων.  



Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιληφθεί της 
αποκατάστασής της το αργότερο εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίησή του. Εάν 
παρέλθει χρόνος πέραν των έξι (6) ωρών χωρίς να προσέλθει τεχνικός για 
αποκατάσταση της βλάβης τότε η Υπηρεσία, αφενός θα έχει το δικαίωµα να καλέσει 
άλλο συνεργείο για αποκατάστασή της µε δαπάνη του αναδόχου, αφ’ ετέρου µπορεί 
να καταγγείλει τη Σύµβαση αζηµίως για την Υπηρεσία και απαιτώντας οποιαδήποτε 
ζηµία υπέστη.  
10) Σε περίπτωση πτώσης του αυτόµατου διακόπτη, ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση 
να προσέλθει στο κτίριο για να τον επαναφέρει. Η Υπηρεσία οφείλει να 
αποκαταστήσει τον αυτόµατο διακόπτη και αν το πρόβληµα εξακολουθεί να 
υφίσταται να ειδοποιήσει τον ανάδοχο.  
11) Στις υποχρεώσεις του αναδόχου δεν περιλαµβάνονται τυχόν βελτιώσεις ή 
επισκευές και αντικαταστάσεις εξαρτηµάτων και υλικών των εγκαταστάσεων που 
οφείλονται σε πράξεις βανδαλισµού ή που προκαλούνται από απρόβλεπτους 
εξωτερικούς παράγοντες (εισροή νερού, πληµµύρες, πυρκαγιές, σεισµούς κλπ).  
 12) Ο ανάδοχος υποχρεούται να δείξει στην Υπηρεσία:  
- Την λειτουργία του γενικού διακόπτη του µηχανοστασίου.  
- Την απελευθέρωση εγκλωβισµένων ατόµων µε τον χειρισµό του χειροκίνητου 
βαρούλκου.  
Παρόλα αυτά, στις περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών του ανελκυστήρα και 
απεγκλωβισµούς, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος αφού κληθεί τηλεφωνικά, στην 
άµεση επιδιόρθωση τους.  
Επίσης, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσέρχεται εκτάκτως, αν 
χρειαστεί, στην Υπηρεσία κατόπιν ειδοποιήσεώς του, χωρίς αµοιβή.  
13) Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει το Τεχνικό προσωπικό 
που θα χρησιµοποιεί για τη συντήρηση-επισκευή-επιθεώρηση των ανελκυστήρων, 
σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο σε µία Ασφαλιστική εταιρεία που θα καλύψει :  
· Αστική Ευθύνη ανελκυστήρων  
· Σωµατικές βλάβες κατ’ άτοµο και κατ’ ατύχηµα  
· Οµαδικό ατύχηµα (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές).  
· Υλικές ζηµιές κατ’ ατύχηµα.  
και να προσκοµίσει τα σχετικά ασφαλιστήρια στην Υπηρεσία.  
14) Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση ατυχήµατος, που προξενηθεί είτε στο προσωπικό των 
Μονάδων Υγείας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τη λειτουργία των 
ανελκυστήρων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου ή των από αυτόν 
εντεταλµένων για τη συντήρηση, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτός, 
υποχρεούται δε να αποζηµιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχηµα προκληθείσα 
βλάβη ή ζηµία (θετική ή αποθετική). Γενικά ο συντηρητής θα φέρει πλήρως την 
αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος.  
15) Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ειδικό βιβλίο συντήρησης των ανελκυστήρων 
αριθµηµένο και θεωρηµένο από την αρµόδια υπηρεσία. Στο βιβλίο θα αναγράφονται 
όλες οι γενόµενες συντηρήσεις σηµειωµένων και των αντίστοιχων ηµεροµηνιών, οι 
τυχόν αλλαγές πιστοποιηµένων εξαρτηµάτων και οι υποδείξεις του συντηρητή µετά 
από κάθε επιθεώρηση, καθώς και όλες οι βλάβες που εµφανίζονται στους 
ανελκυστήρες.  
Τα βιβλία θα είναι απαραίτητα υπογεγραµµένα στο τέλος του µήνα ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πληρωµή. Θα είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή για έλεγχο από 
την Υπηρεσία οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων και θα είναι 
ευκρινώς και αναλυτικά γραµµένα από τον τεχνικό υπάλληλο του αναδόχου.  
16) Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, εντός 45 ηµερών, από την ανάληψη της 
συντήρησης µε τις προαναφερόµενες κάθε είδους υποχρεώσεις του (συνολικά ή 
επιµέρους), η υπηρεσία µας  µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο.  
17) Η υπηρεσία µας  έχει το δικαίωµα διακοπής της Σύµβασης από µέρους της, 
εφόσον το επιθυµεί και για οποιοδήποτε λόγο,  χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε 



αποζηµίωση, πέραν των συντηρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν, ενηµερώνοντας τον 
ανάδοχο είκοσι (20) µέρες πριν την διακοπή της Σύµβασης.  
18) Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την υπηρεσία µας  για τις 
απαραίτητες επισκευές και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.  
19) Η Υπηρεσία δεν δεσµεύεται να προµηθευτεί τα ανταλλακτικά από τον ανάδοχο. 
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η Υπηρεσία θα µπορεί να ζητήσει οικονοµική προσφορά 
από άλλη εταιρεία και να επιλέξει την πιο συµφέρουσα.  
Αν η προµήθεια του ανταλλακτικού ανατεθεί σε άλλη εταιρεία και όχι στον ανάδοχο, 
τότε αυτός οφείλει να αποκαταστήσει τη βλάβη εντός 24ώρου από την παράδοση των 
απαραίτητων υλικών . 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αξιώσει τιµή εκτός λογικής της αγοράς για την 
προµήθεια των ανταλλακτικών και την εργασία τοποθέτησής τους, δύναται η 
Υπηρεσία να τον κηρύξει έκπτωτο µε γραπτή ενηµέρωση.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ανά έτος εγκατάστασης η ισχύουσα νοµοθεσία, 
µε βάση της οποίας θα πρέπει να διενεργείται ο έλεγχος των ανελκυστήρων. 
 
ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 
που έχουν εγκατασταθεί µεταξύ 
02/1963 και 01/1966  

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

Β∆ 127/1963 (ΦΕΚ 23/Α/16-
02-1963)& ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 
που έχουν εγκατασταθεί µεταξύ 
01/1966 και 12/1968  

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

Β∆ 37/1965 (ΦΕΚ 10/Α/17-01-
1966) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 
που έχουν εγκατασταθεί µεταξύ 
12/1968 και 09/1988  

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

Β∆ 890/1968 (ΦΕΚ 311/Α/31-
12-1968) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 
που έχουν εγκατασταθεί µεταξύ 
09/1988 και 30/06/1999  

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1988 (ΕΝ 
81.1:1985) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙΙ ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

Υδραυλικοί ανελκυστήρες που 
έχουν εγκατασταθεί πριν την 
30/06/1999  

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1990 (ΕΝ 
81.2:1987) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙΙ ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

Ηλεκτροκίνητοι & Υδραυλικοί 
ανελκυστήρες που έχουν 
εγκατασταθεί από 01/07/1999 
έως 31/12/2011  

ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308 
(ΦΕΚ 815/Β/1997)  
ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999 (ΕΝ 
81.1:1998) ΕΛΟΤ ΕΝ 
81.2:1999 (ΕΝ 81.2:1998) & 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ)  

Ηλεκτροκίνητοι & Υδραυλικοί 
ανελκυστήρες που έχουν 
εγκατασταθεί από 01/01/2012 
έως σήµερα  

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 
2604Β/2008)  

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1+Α3  
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2+Α3 &  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ)  

 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

«Συντήρηση των ανελκυστήρων του κτηρίου  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,  
από την ηµέρα ανάρτησης της Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ  µέχρι τις 31-12-2018». 

(Αριθµός Πρόσκλησης  : 55393/231/31-1-2018) 
CPV: 50750000-7 

Προϋπολογισµός : 3.000,00 € 
 

 
 

          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του : …………………………………………………… 

Έδρα : ………………………………………………… 

 

Για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του κτηρίου της Π.Ε Χαλκιδικής , 
προσφέρουµε την εξής τιµή, για χρονικό διάστηµα από την ηµέρα ανάρτησης της 
Σύµβασης στο Κεντρικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων   µέχρι τις 31-12-2018.   
 
……………………………………………. ευρώ (… €). 

 

…………., …. / … / 201… 

Ο Προσφέρων 

 
( Υπογραφή και Σφραγίδα ) 

 
 

 

 

  
 


