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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ    ΚΤΗΡΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
. 
 

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία <<Ενιαίο Ταµείο 
Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.>> που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-
38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22 έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1 Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 
(Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις  
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 
1.2 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
1.3 Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005». 
1.4 Του ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.». 
1.5 Του π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 
2. Τις αποφάσεις: 
2.1 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση 
εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995 
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2.2  Την υπ΄αριθµ. 35130/739/09/08/2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
2.3 Τα υπ΄αριθµ. πρωτ. Οικ. 30440/08-05-2006, οικ. 31262/16-11-2006 και οικ. 
30253/06-02-2009 έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας- νυν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
2.4 Την απόφαση 83/10-6-2010, Θέµα 13ο του ∆Σ του ΕΤΑΑ σχετικά µε τη 
συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης 
για τις προµήθειες του ΕΤΑΑ. 
2.5 Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α: 
• την υπ΄αριθµ 240/20.04.11(αριθµ. Πρωτ.. 28263/20.04.11) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 240 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών 
πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας των  Τοµέων  Μηχανικών & Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων 

• την υπ΄αριθµ 53/13.04.11(αριθµ. Πρωτ. 4786/13.04.11) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 53 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών 
πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του  Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων 

• την υπ΄αριθµ 25842/28.04.11 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό 
καταχώρησης … στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας των  Τοµέων  Υγειονοµικών 

• την υπ΄αριθµ …απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης …… 
στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του  
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών 

• την υπ΄αριθµ ….απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης … στο 
βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας των  Τοµέων 
∆ικηγόρων Αθηνών 

2.6. Την απόφαση επί του 42ου θέµατος, της υπ΄αρ. 130 / 19.05.2011 συνεδρίασης του 
∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
2.7 Την απόφαση Π1/3797 (Φ.Ε.Κ. 1686/Β/23.8.2007) της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, που αφορά το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ: 
 
 
1. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 
για την ανάδειξη συντηρητή των  υφισταµένων ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας 
Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α, στην Αθήνα, επί των οδών Κολοκοτρώνη 4, Βουκουρεστίου 
30, Αχαρνών 27, Αχαρνών 29,  Σταδίου 29, Σωκράτους 53  & Χαρ. Τρικούπη 34 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.400 € πλέον Φ.Π.Α. 23%. 
2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο E.T.A.A., στην Αθήνα, οδό Μάρνη 22, Τ.Κ. 
10433. Οι προσφορές των συµµετεχόντων πρέπει να υποβληθούν µέχρι την ∆ευτέρα 
27.05.2011, ώρα 11.00µ.µ, στα γραφεία του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 10433, 
Αθήνα,2ος όροφος. Πληροφορίες σχετικά µε τον πρόχειρο διαγωνισµό παρέχονται 
από τους: κ.κ. Ελένη Κατσαριώτη, Μοσχάκη Νικόλαο, τηλέφωνα: 2103740501, 
2103310637, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 – 14:00.  
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3. Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισµού: 
 
Τόπος διενέργειας διαγωνισµού Γραφεία Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 10433, 

Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 

Ηµεροµηνία & ώρα διαγωνισµού  27  ΜΑΪΟΥ 2011-  11.00µ.µ 
 
4. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού (ήτοι 
11.00µ.µ) δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 
5. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για 
µέρος µόνο της ζητούµενης ποσότητας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο 
µόνο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 
6. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή 
µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, κατέχουν την απαιτούµενη άδεια και διαθέτουν 
τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό. 
8. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή 
λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007. 
9. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
• Η λέξη «Προσφορά». 
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
10. Α)Τα δικαιολογητικά και τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  σε σφραγισµένο 
φάκελο µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  σε δύο αντίγραφα.  

Β)Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς  σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την 
ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε δύο αντίγραφα. 

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(πρωτότυπο – αντίγραφο) και  απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό  είναι:  
 
α.) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ότι εφόσον ο διαγωνισµός κατακυρωθεί 
στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός 10 εργασίµων ηµερών από την σχετική 
έγγραφη ειδοποίησή του, να προσκοµίσει τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 
 

• Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου. 
• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
• Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου, που θα 

πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελµα που 
ασκεί. 

• ∆ικαιολογητικά σύστασης Εταιρείας. 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δε τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
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πτώχευση ή έκδοσης απόφασης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

β) Κατάλογος πελατών  µε στοιχεία επικοινωνίας τους. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε θεώρηση 
γνήσιου της υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει 
κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, κ.λ.π.) για την εκτέλεση 
της σύµβασης.   

Στο φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα αναγράφονται οι 
προσφερόµενες κατά περίπτωση τιµές χωρίς Φ.Π.Α. καθώς και το συνολικό 
ποσό της προσφοράς. Οι τιµές πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€) και να αναγράφονται 
ολογράφως και αριθµητικώς και  να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόµενοι φόροι, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του 
Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή  θα ληφθεί υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου 
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή 
προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µovoγραµµέvη από τον  
προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 
έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, 
κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού. 

Κάθε προσφορά που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της πρόσκλησης αυτής θα 
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές σε κανένα 
στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού πραγµατοποιείται µε απόφαση του  διοικούντος το 
Ε.Τ.Α.Α. οργάνου, το οποίο διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει ή να µαταιώσει τον 
διαγωνισµό σε περίπτωση που  κρίνει  τις Προσφορές ασύµφορες ή µη 
ικανοποιητικές.  
Ο µειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να προσέλθει εντός  δέκα 
(10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του στο Ταµείο, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής(το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της ετήσιας 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.). 
Η πληρωµή του ποσού της συντήρησης  θα γίνεται  σε ευρώ (€), µετά από 
προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον 
αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 
   11.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  
 

Η συνολικά προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται σε  22.400 € πλέον  ΦΠΑ 
και βαρύνει τον προϋπολογισµό των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. ως εξής: 

 
Τοµείς Μηχανικών και Ε.∆.Ε  µέχρι του ποσού των 2.000 € πλέον  ΦΠΑ 
Τοµέας Πρόνοιας Ε.∆.Ε(Τ.Π.Ε.∆.Ε.) µέχρι του ποσού των 2.000 € πλέον  ΦΠΑ 
Τοµείς Υγειονοµικών µέχρι του ποσού των  15.400 € πλέον  ΦΠΑ 
Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.)µέχρι του ποσού των 1.000 € πλέον  ΦΠΑ 
Τοµείς ∆ικηγόρων Αθηνών µέχρι του ποσού των 2.000 € πλέον  ΦΠΑ 
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• Όλα τα βασικά υλικά συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος 

συντήρησης.  
• Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

 
12.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η ετήσια συντήρηση  αφορά στους  υφιστάµενους ανελκυστήρες των κτηρίων 

ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε, του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., των 
Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και των Τοµέων ∆ικηγόρων 
Αθηνών, που βρίσκονται επί των οδών Κολοκοτρώνη 4, Βουκουρεστίου 30, Αχαρνών 
27, Αχαρνών 29, Σταδίου 29,  Σωκράτους 53 και Χαρ. Τρικούπη 34  και 
συγκεκριµένα :  

Κολοκοτρώνη 4:  ∆ύο ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες ατόµων, 8 ΣΤΑΣΕΩΝ 
Βουκουρεστίου 30: ∆ύο ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες  ατόµων, 8 και 7   

ΣΤΑΣΕΩΝ  
Αχαρνών 27:  ∆ύο ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες  ατόµων, 9 και 5   ΣΤΑΣΕΩΝ 
Αχαρνών 29:  Ένας ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας  ατόµων, 6   ΣΤΑΣΕΩΝ 
Σταδίου 29:    α)  TRIPLEX 13 ΣΤΑΣΕΩΝ (σύστηµα WARD LEONARD) 

  β) δύο ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες  4 ΣΤΑΣΕΩΝ 
Σωκράτους 53:   Ένας ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ατόµων, 8 ΣΤΑΣΕΩΝ 
Χαρ. Τρικούπη 34 : ∆ύο ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες  ατόµων, 6   ΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Η συντήρηση διέπεται από τους νόµους και τις διατάξεις προµήθειας του 

∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, ως και των σχετικών κανονισµών 
και διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας για την συντήρηση  ανελκυστήρων. Οι 
ανελκυστήρες και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
γίνεται συντήρηση των ανελκυστήρων από ειδικευµένο προσωπικό. 

 Η επιβαλλόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία  συντήρηση περιλαµβάνει τον 
κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών 
διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτηµάτων του 
ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίµηση ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία 
µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή 
και απορύθµισης των µηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των 
λοιπών εξαρτηµάτων αυτού. 

Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της 
ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορυθµίσεων καθώς επίσης 
τον καθαρισµό και την λίπανση όπου χρειάζεται όλων των εξαρτηµάτων και γενικά 
την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτηµάτων ή των 
διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική, οµαλή και ασφαλής λειτουργία του 
ανελκυστήρα. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008)  
κοινή υπουργική απόφαση ο αριθµός συντηρήσεων για ανελκυστήρες 
εγκατεστηµένους σε κτήρια προσπελάσιµα από το ευρύ κοινό και δηµόσιους χώρους 
ανέρχεται  τουλάχιστον σε δύο φορές ανά µήνα.   

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του συντηρητή καθώς και του ιδιοκτήτη ή 
διαχειριστή του κτηρίου καθορίζονται αναλυτικώς µε την υπ’ αριθµ. Φ.Α/9.2/OIK. 
28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008)  κοινή υπουργική απόφαση. 
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Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα 
τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας µέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του ανελκυστήρα. 

Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέµβαση είναι η διακοπή της 
λειτουργίας του ανελκυστήρα και η τοποθέτηση, σε όλες τις θύρες των ορόφων, 
πινακίδων µε την ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ". 

Ο συντηρητής βαρύνεται µε την αξία των λιπαντικών και υλικών καθαρισµού 
των ανελκυστήρων. ∆εν έχει οικονοµική υποχρέωση για αντικατάσταση ή επισκευή 
εξαρτηµάτων υποκειµένων σε φθορά από συνήθη ή κακή χρήση,  σε φθορά από 
χρήση βίας, βανδαλισµού σαµποτάζ ή άλλη ανωτέρα βία . Η αξία των ανωτέρω 
εξαρτηµάτων βαρύνει το Ταµείο µετά από έγκριση της αντικατάστασής τους από 
αυτό. 

Σε περιπτώσεις εµφανίσεως οποιασδήποτε ανωµαλίας ή βλάβης  ανελκυστήρων 
απροόπτων ή µη, ή διακοπής λειτουργίας τους ο συντηρητής ειδοποιούµενος 
αρµοδίως υποχρεούται να προσέρχεται το ταχύτερο δυνατόν και  εντός 2 ωρών µετά 
των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο, εξέταση,  και παρέµβαση µέσω των  
απαιτουµένων εργασιών αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα 
κατά τις ώρες 07:30π.µ. έως 20:00µ.µ. 

Από την έναρξη  ισχύος της  σύµβασης, ο συντηρητής οφείλει να ασφαλίσει το 
προσωπικό που απασχολεί για τη συντήρηση στα προβλεπόµενα από τον νόµο Κύρια 
και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης και  τους συντηρούµενους ανελκυστήρες σε 
ασφαλιστική εταιρεία καλύπτοντας αστική ευθύνη για υλικές ζηµίες, σωµατική 
βλάβη για µεµονωµένο ατύχηµα (συµπεριλαµβανοµένης και της χρηµατικής 
ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη)  και σωµατική βλάβη για οµαδικό 
ατύχηµα  . 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό συνεπάγεται την χωρίς 
επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. Οι βασικοί όροι της 
παρούσας διακήρυξης θα αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης συντήρησης και θα 
δεσµεύουν τον συντηρητή στη περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν 
σε αυτήν. 

 
 

                                              ΓΙΑ ΤΟ  Ε.Τ.Α.Α 
                                            Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  
 
 
 
 
                                   ΑΡΓΥΡΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 


