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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 …………………………….……………… 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Ε.Τ.Α.Α.  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Μάρνη 22  – 104 33 – ΑΘΗΝΑ 

 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

ΑΘΗΝΑ : 03-07-2013 
Α.∆.Α.  ΒΛ4ΨΟΡΕ1-Σ46 
Αρ. πρωτ. 189482  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Νικ. Μοσχάκης,  τηλ. 210 3310637  
Ελ. Κατσαριώτη, τηλ 210 3740501, fax: 210 3740508  
E-mail:  epitheorisi@etaa.gr 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Β. Πολίτη, τηλ. 210 5217312, fax: 210 5217315  

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡ. 11/2013 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (2013-2014) & ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 50.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  

Ή ΕΩΣ 61.500,00 € ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α.  
  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22  -                   
2ος όροφος  -  Αίθουσα ∆.Σ. 

12/07/2013 Παρασκευή 11:00 π.µ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Έως 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

(ή έως 61.500,00 € µε τον Φ.Π.Α.) 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΙ 

 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις σχετικές 

αποφάσεις: 

• Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995)  ''Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων'', 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/ 28-9-1995 τ. Α’) «Ενιαίος Φορέας   
Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις». 
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• Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/Α/22-03-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις». 

•  Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δηµοσίων 
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

•  Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» 

• Του Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραµµα 
διαύγεια” και άλλες διατάξεις. 

• Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) άρθρο 4 παρ. 3 για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της 
συµβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011» 

• Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 
της 29-06-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

• Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»  

• Του Π.∆. 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». 

• Του Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ 194/ A/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

• Την απόφαση µε αριθµό 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) 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» . 

• Την απόφαση επί του 49ου θέµατος της 189ης /12-07-2012 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη 
συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του 
Ε.Τ.Α.Α. 

• Την απόφαση επί του 13ου θέµατος της 231ης /23-05-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την 
έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. για την ετήσια 
συντήρηση (2013 – 2014) & την εκτέλεση εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίων 
Τοµέων του ΕΤΑΑ, προϋπολογισµού έως 50.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Και την απόφαση επί του 7ου 
θέµατος της 238/27-06-2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την έγκριση του σχεδίου 
διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού. 

• Τις υπ’ αρ. 520 µε αρ. πρωτ. 58297/12-06-2013 και Α.∆.Α. ΒΕΖΦΟΡΕ1-Γ6Ξ, ποσού 34.563,00 € και 475 µε  
αρ. 50786/24-05-2013 και Α.∆.Α. ΒΕΧΒΟΡΕ1-ΝΤ0, ποσού 9.225,00 € αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./Τοµέα Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών, στον ΚΑΕ: 0879, οικ. έτους 2013 για την 
πραγµατοποίηση εργασιών πιστοποίησης και την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων 
ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, οι οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α. 699 και 645 αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Πληρωµών της Υπηρεσίας. 

•  Την υπ’ αρ. 26 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ. 3683/11-01-2013 και Α∆Α: ΒΕ∆ΦΟΡΕ1-
4ΨΟ, ποσού 45.797,71 € για την πληρωµή της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του κτηρίου  
ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Μηχανικών 
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και Ε.∆.Ε οικ. έτους 2013, στον ΚΑΕ:0863, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 26 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Πληρωµών της Υπηρεσίας. 

• Τις υπ’ αρ. 68 µε  αρ. πρωτ. 5172/12-06-2013 και Α.∆.Α.:ΒΕΖΘΟΡΕ1-3ΚΑ,  ποσού 1.968,00 € και 69 µε αρ. 
πρωτ. 5173/12-06-2013 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕ∆Ε (Τοµέας Πρόνοιας Ε.∆.Ε.), στον 
ΚΑΕ:0879, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 & εκτέλεση εργασιών για την 
πιστοποίηση των ανελκυστήρων του κτηρίου του ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε, οι οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α 68 και 
69 αντίστοιχα  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας 

• Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 160/10-06-2013 και Α.∆.Α.: ΒΕΖ0ΟPE1-∆ΡΗ,  ποσού 
1.968,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ∆Α, στον ΚΑΕ:0887, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 των ανελκυστήρων 
του κτηρίου  ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 160 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της 
Υπηρεσίας. 

• Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 196/29-04-2013 και Α.∆.Α.:ΒΕΝ8ΟΡΕ1-6ΜΑ,  ποσού 
3.425,55 € για την πληρωµή της δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), στον ΚΑΕ: 0879, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση 
2013 - 2014 & εκτέλεση εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του κτηρίου του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, η 
οποία καταχωρήθηκε µε α/α 196 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας 

• Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 
και Ν. 2286/1995. 

• Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ Φ.Α/9.2/OIK. 28425 κοινή υπουργική απόφαση «Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά 
µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008)  
και την υπ’ αριθ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινή υπουργική απόφαση «Κατασκευή και λειτουργία 
ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 815/Β/1997), ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτηρίου ή ο νόµιµος εκπρόσωπός 
τους είναι υπεύθυνος για την ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή. 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. 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.   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
 Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ετήσια 
συντήρηση (2013 – 2014) & την εκτέλεση εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίων Τοµέων 
του Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ή 61.500,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

 

ΕΙ∆ΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Πρόκειται για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 & εκτέλεση εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων 
κτηρίων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα. Η Συντήρηση αφορά χρονικό διάστηµα  ενός έτους  (12 µηνών) από 
την υπογραφή της σύµβασης. 

Κτήρια που εντάσσονται στην παρούσα διαδικασία της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων για το 
2013 – 2014 είναι τα ακόλουθα:  

1. Αχαρνών 27 και Αχαρνών 29, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ. 

2. Σταδίου 29, εκµισθωµένο κτήριο από το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στο ΥΕΚΑ&Π. 
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3. Κολοκοτρώνη 4, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε. 

4. Βουκουρεστίου 30, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε. 

5. Σωκράτους 53, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ  . 

6. Χαριλάου Τρικούπη 34, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α. 

 

Κτήρια που εντάσσονται στην παρούσα διαδικασία της πιστοποίησης των ανελκυστήρων είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Βουκουρεστίου 30, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε. 

2. Αχαρνών 27 και Αχαρνών 29, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ. 

3. Σταδίου 29, εκµισθωµένο κτήριο από το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στο ΥΕΚΑ&Π. 

4. Σωκράτους 53, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ  αρµοδιότητας. 

 

Αναλυτική τεχνική περιγραφή παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας διακήρυξης. 

 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό έχουν: 

α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
γ. Οι συνεταιρισµοί. 
δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών. 
 
Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λαµβάνουν  ορισµένη  νοµική  µορφή, προκειµένου  
να  υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση όµως κατακύρωσης του διαγωνισµού σε ένωση ή κοινοπραξία, είναι 
αναγκαίο αυτή να λάβει ορισµένη νοµική µορφή, ώστε να είναι  ικανοποιητική η εκτέλεση της σύµβασης.  

 
2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3µελούς επιτροπής διενέργειας Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών, που 
ορίστηκε µε την απόφαση επί του 49ου θέµατος της 189ης/12-07-2012 συνεδρίασης του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. στα 
κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 22 – Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του ∆.Σ. στις 
12/07/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην πιο 
πάνω προθεσµία.  

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες, δεν λαµβάνονται 
υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.     

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. ή 61.500,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συµπεριλαµβάνονται όλα τα είδη και οι εργασίες που απαιτούνται και βαρύνουν 
µόνο τον προϋπολογισµό των Τοµέων Υγείας Υγειονοµικών, Σύνταξης Μηχανικών και Ε.∆.Ε., Πρόνοιας Ε.∆.Ε., 
Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών και Ασφάλισης Νοµικών του  Ε.Τ.Α.Α.  
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3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
3.1 Τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού:  

Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 
3.2 Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών:       12/07/2013  – 11:00 π.µ. 
3.3 Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:  12/07/2013  – 11:00 π.µ. 

 
α. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές, µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. 

β. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

γ. Οι προσφορές µπορεί επίσης, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµείο ή 
courier)  και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη από τη διενέργεια του διαγωνισµού εργάσιµη 
ηµέρα, δηλ. µέχρι την Πέµπτη,  11/07/2013, ώρα 14:00. 

δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα λαµβάνονται 
υπόψη. 

ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών 
που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 
προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

στ. Στον  τόπο διενέργειας  του διαγωνισµού, δικαιούται  να παρίσταται  εξουσιοδοτηµένος  εκπρόσωπος  του 
κάθε  συµµετέχοντος. 

ζ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
� Η λέξη «Προσφορά». 
 
� Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
 
� Ο αριθµός της διακήρυξης. 
 
� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
� Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
 
 
3.4 Περιεχόµενο προσφορών : 
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 

Α. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (πρωτότυπο και αντίγραφο).  

Β. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος.  

 
Γ. Σφραγισµένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει την τεχνική προσφορά του συµµετέχοντος. 
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 
διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν 
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της διακήρυξης. 
• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο των προκηρυχθεισών εργασιών και υπηρεσιών. 
• Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
•   Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό, για εκατόν ογδόντα (180) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  

• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

 
4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
4.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στον παρόντα διαγωνισµό πρέπει να προσκοµίσουν: 

      

Α.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 

αναφέρεται ότι: 

� Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 

� Ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης  και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

� Ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, για οποιοδήποτε λόγο. 

� Ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό κ.λ.π.) για την 

εκτέλεση των ζητούµενων εργασιών.  

 

Β.  Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µπορούν να υποβάλουν µε την προσφορά τους Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.∆ 118/2007, 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 § 1, εδάφια β και γ. 

 
Ο προσφέρων, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι υποχρεωµένος εντός 20 ηµερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, µε βεβαίωση παραλαβής, να υποβάλει σε σφραγισµένο 
φάκελο, όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1 του άρθρου αυτού της διακήρυξης, 
προκειµένου να ελεγχθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.   

4.2 Η µη υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν, συνιστά  λόγο αποκλεισµού από τον 
διαγωνισµό.  

5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 

• Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι τιµές σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθµητικώς, για 
όλους τους προς συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρες ξεχωριστά ανά Τοµέα, αλλά και συνολικά για 
όλους τους Τοµείς, περιλαµβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, νόµιµες κρατήσεις 
κ.α., όπως καθορίζονται στη διακήρυξη παράρτηµα Α’), εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Αν δεν 
αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. 

• Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.  
• Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα ή που 

δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνονται τιµές τόσο 

για συντήρηση και για πιστοποίηση ανά ανελκυστήρα, όσο και για το σύνολο της συντήρησης και της 
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πιστοποίησης των ανελκυστήρων όλων των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  

• Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει τιµές ανά ΤΟΜΕΑ και για το σύνολο (σύνολο 
προσφοράς), όπως περιγράφονται  αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ & Β’ της διακήρυξης. 

• Παράλειψη αναφοράς συνολικής τιµής, αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. 
• Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. 
 
• Οι νόµιµες επιβαρύνσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο, για µεν τα τιµολόγια όλων των Τοµέων του 

Ε.Τ.Α.Α. πλην του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ είναι: 
I. Κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3,0 % επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ, 
II. Κράτηση 2,4 % επί της κράτησης του ΜΤΠΥ, 
III. Κράτηση 0,10%  υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ν. 4013/2011) επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. 
IV. Φόρος 8% επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών 
V. Φόρος 4% επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ για την προµήθεια ειδών. 
 

• Οι νόµιµες επιβαρύνσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο για τα τιµολόγια του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ είναι: 
I.  Κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου 0,10 % & 0,25% επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. 
II.  Κράτηση υπέρ ΤΕΑ∆Υ 0,30%  επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. 
III.  Κράτηση 0,10%  υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ν. 4013/2011) επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. 
IV. Φόρος 8% επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών. 
V. Φόρος 4% επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ για την προµήθεια ειδών. 

 
Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί µε Νόµο κατά τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

Κατ΄ αρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια ελέγχει και µονογράφει τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών. Επίσης µονογράφει τους 
φακέλους των Οικονοµικών Προσφορών. Τέλος, προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, 
µόνο εκείνων που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούµενα από τη  
διακήρυξη δικαιολογητικά.   

Οι φάκελοι των προσφορών που δεν κρίθηκαν αποδεκτές επιστρέφονται, µαζί µε τους σφραγισµένους 
φακέλους των οικονοµικών προσφορών που περιείχαν.  

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, στις  12/07//2013 στον ίδιο 
τόπο, αµέσως µετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών, όπως προαναφέρθηκε. 

Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής και για το λόγο αυτό, 
λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007.  

Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αφορά τον 
προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 
µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι  προσφορές  µε  την 
αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 



 8 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά 
από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
οργάνου. 

 
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
Η πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, για κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη, 

προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 4 αυτής της διακήρυξης, σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά 
του.   

 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο µπορεί επίσης να ακυρώσει ή να 

µαταιώσει το διαγωνισµό, αν κατά την άποψή του, οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

 

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, θα ανακοινωθεί εγγράφως στον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του 
υπογράφοντος τη σύµβαση. 

8.2 Με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 

8.3  Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει εντός 10 ηµερών να υπογράψει την 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α   

 

9.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
− µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο 
απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 

περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 
• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 
• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 
• Τον αριθµό της εγγύησης . 
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τον 
           ΑΦΜ. 
• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύµβασης  
• Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.  
 
Τους όρους ότι: 
• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 
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• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι  θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από 
απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

• Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 

9.1   Εγγυήσεις 

• Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του Ταµείου και του Αναδόχου (υπόδειγµα 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας διακήρυξης).. 

 

10. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

10.1  Ο υποψήφιος Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται, να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. 

10.2 Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πληµµελώς  τις υποχρεώσεις του ή παραβεί  τους 
όρους της υπογεγραµµένης σύµβασης. 

10.3 Στον υποψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :  

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους που είχαν λάβει µέρος στον 
διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 
118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που 
δεν θα πραγµατοποιηθεί η νέα προµήθεια, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα.  

δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της προµήθειας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, γίνεται µε τροποποίηση 
όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος 
κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 
προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών της προµήθειας, η οποία συµψηφίζεται µε 
το προς καταλογισµό ποσό.  
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11. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών πιστοποίησης των ανελκυστήρων των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. στον Ανάδοχο, 

θα γίνει ξεχωριστά από κάθε Τοµέα, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και υπηρεσιών των αντίστοιχων Τοµέων 
του Ε.Τ.Α.Α. και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλµα πληρωµής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Tο συνολικό ποσό της συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του Ε.Τ.Α.Α., µετά την αφαίρεση των 
νοµίµων κρατήσεων, θα καταβάλλεται από κάθε Τοµέα χωριστά, τµηµατικά, βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων 
µηνιαίας συντήρησης, εφόσον περαιώνονται οι αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και µετά από 
προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Στην αµοιβή αυτή, σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του συντηρητή, 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης από τη λειτουργία των ανελκυστήρων 
ανεξαρτήτως ύψους αυτών). 

 Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. 

• Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα. 

  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

  γ) Αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) 

  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή. 

 
• Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 
        Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 105 61 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 

4.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, 106 80 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
 

5.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30, 106 71 ΑΘΗΝΑ 
 Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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12. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, που τυχόν προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων, 
σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά την παρούσα σύµβαση, θα γίνεται                                                        
προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ τους. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της 
διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

 
 
13.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 
 
13.1  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 των ανελκυστήρων, κατά τις ώρες 7:30 π.µ. έως 
20:00 µ.µ. 
13.2 Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 – 19:00 καθηµερινά. 
13.3 ∆ιαγνώσεις βλαβών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. 
 
 
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα, που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
«ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ»             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 
 

14.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε  τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης παρέχονται ως εξής:  

α)  κος Νικόλαος Μοσχάκης διπλ.Μηχ/γος – Μηχ/κός, τηλ. 210 3310637 -  Σταδίου 29, Τ.Κ. 114 73, Αθήνα. 
β)  κα Ελένη Κατσαριώτη, τηλ. 210 3740501 - fax: 210 3740508 - Κολοκοτρώνη 4 Τ.Κ. 114 73, Αθήνα.   

       
       Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών 
του Ε.Τ.Α.Α.  
α) κα Πολίτη Β. τηλ. 210 5217312 – fax: 210 5217315 – Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα 1ος όροφος και  
β) κα Μιχαλοπούλου Ρ. τηλ. 210 5217304 – fax: 210 5217315 – Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα 1ος όροφος,  
όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.        
 

Η διακήρυξη αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr.  

       

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     ΤΟΥ ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 
 

    ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ  
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (2013 – 2014) & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ 
Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ 
ΠΕΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
 

 
ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 
Ευρώ 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
1. Ε.Τ.Α.Α. – Toµείς Υγειονοµικών Υπηρεσιών (ΤΥΥ) 
2. Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Μηχανικών & Ε.∆.Ε. (ΤΣΜΕ∆Ε) 
3. Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΤΠΕ∆Ε) 
4. Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (ΤΑΝ) 
5. Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών (ΤΠ∆Α) 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

 
                                  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
    1. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΥΥ             7.400,00 €                    28.100,00 € 

      2. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε     1.600,00 €                           ------- 
      3. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠΕ∆Ε        1.600,00 €                      7.200,00 € 
      4. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ                800,00 €                      1.700,00 € 
      5. Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠ∆Α          1.600,00 €                           -------      

ΣΥΝΟΛΟ                    13.000,00 €                     37.000,00 € 
                                           πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. 

 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Προϋπολογισµοί εξόδων οικ. έτους 2013 των Τοµέων: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΥΥ, 
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕ∆Ε, Ε.Τ.Α.Α. – ΤΠΕ∆Ε, Ε.Τ.Α.Α. – ΤΑΝ &  Ε.Τ.Α.Α. – 
ΤΠ∆Α. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. Φ.Α/9.2/OIK. 
28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β’ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 
  

 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % 

• Τοµείς Υγειονοµικών, Μηχανικών & Ε∆Ε, Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµ. 
Έργων και Τοµέας Υγείας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών: 3% επί της 
καθαρής προ ΦΠΑ αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών για το 
Μ.Τ.Π.Υ., 2,4 % στο πόσο των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., φόρος 
προµηθευτών 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ των τιµολογίων 
παροχής υπηρεσιών, κράτηση 0,10% επί της καθαρής συµβατικής 
αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 

 
• Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών: φόρος προµηθευτών 8% επί της καθαρής 
αξίας των τιµολογίων παροχής υπηρεσιών, κράτηση 0,10% επί της 
καθαρής συµβατικής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011).  
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η ετήσια περιοδική συντήρηση και επίβλεψη αφορά στους υφιστάµενους ανελκυστήρες που 
λειτουργούν στα  κτήρια ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε, του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., των 
Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και των Τοµέων Πρόνοιας  ∆ικηγόρων Αθηνών, οι 
οποίοι  βρίσκονται στις ακόλουθες διευθύνσεις:  

1. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  ατόµων, 8 στάσεων, 
αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

2. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 8 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

3. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 8 στάσεων, 
αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

4. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 7 στάσεων, 
αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

5. Σωκράτους 53: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  ατόµων, 8 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

6. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8 ατόµων, 7 
στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

7. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  450 kg, 6 ατόµων, 7 
στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

8. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24 

9. Αχαρνών 27:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

10. Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 12 ατόµων, 8 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

11. Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8 ατόµων,13 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

12. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 12. 

13. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 12. 

Η Συντήρηση αφορά χρονικό διάστηµα ενός έτους  (12 µηνών) από την υπογραφή της σύµβασης. 

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 
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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 τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε 
εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθµίσεων 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. 

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 7:30 π. µ. έως 20:00 µ. µ. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας µέχρι την πλήρη επαναλειτουργία των ανελκυστήρων. 

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". 

Από την έναρξη  ισχύος της  σύµβασης, ο συντηρητής οφείλει να ασφαλίσει το προσωπικό που απασχολεί 
για τη συντήρηση και πιστοποίηση 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  . 

  

Προϋπολογισµός ετήσιας συντήρησης: 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε (Τοµείς Μηχανικών και Ε.∆.Ε) Κολοκοτρώνη 4: µέχρι του ποσού των 1.600 € πλέον ΦΠΑ. 

ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε (Τοµέας Πρόνοιας Ε.∆.Ε.) Βουκουρεστίου 30: µέχρι του ποσού των 1.600 € πλέον ΦΠΑ. 

ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ (Τοµέας Υγειονοµικών) Σταδίου 29, Αχαρνών 27, Αχαρνών 29 µέχρι του ποσού των 7.400 € 
πλέον  ΦΠΑ. 

ΕΤΑΑ/ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών) Σωκράτους 53: µέχρι του ποσού των 800 € πλέον ΦΠΑ. 

ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α (Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών) Χαριλάου Τρικούπη 34: µέχρι του ποσού των 
1.600,00  € πλέον ΦΠΑ. 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συντήρησης ανελκυστήρων κτηρίων του Ε.Τ.Α.Α: έως 
13.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 

Η  συντήρηση των ανελκυστήρων, όπως αναλυτικά περιγράφηκαν πιο πάνω, θα γίνεται, όπως απαιτείται από τις 
κείµενες διατάξεις, ανά µήνα. Η εκτέλεση των εργασιών µε σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πενταµήνου, από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι εργασίες πιστοποίησης αφορούν τους  υφιστάµενους ανελκυστήρες που λειτουργούν στα  κτήρια 
ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., των Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, και 
βρίσκονται στις ακόλουθες  διευθύνσεις:  

1. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 8 
στάσεων. 

2. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 7 
στάσεων. 

3. Σωκράτους 53:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  ατόµων, 8 στάσεων. 

4. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 στάσεων. 

5. Αχαρνών 27:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5 στάσεων 

6. Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 12 ατόµων, 8 στάσεων 

7. Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες,  ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8 ατόµων,13 στάσεων,  

8. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 στάσεων. 

9. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 στάσεων. 

 

 Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στους ανελκυστήρες θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
παρατηρήσεις των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης και οι απαραίτητες αλλαγές και εργασίες θα γίνουν, ώστε 
οι ανελκυστήρες να είναι σύµφωνοι µε τα αντίστοιχα πρότυπα και µε το ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08, ώστε να 
καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών .Οι παρατηρήσεις των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης έχουν ως 
εξής: 

 

• Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 13 
στάσεων. 

I. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 1 – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµ. 16) 

2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 

3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 
πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστής πρέπει να έχει σήµανση CE και να είναι διπλής 
ενεργοποίησης. Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστή ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου 
χαλάρωσης συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α 
σηµείο 11 &ΕΝ.81.80 §5.9.3) 

4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάµου και κατά 
την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, ΕΝ 81.80 §5.9.4) 

5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάµου, η 
οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 

6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από 
τον πυθµένα του φρέατος. (Β∆ 890/68 §3.8) 

7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα του φρεατίου. (Β∆ 
890/68 §3.9) 

8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 

9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 
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II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 2 – ΜΕΣΑΙΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµ. 16) 

2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 

3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 
πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστής πρέπει να έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η 
τροχαλία τάνυσης του περιοριστή ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 11 
&ΕΝ.81.80 §5.9.3) 

4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάµου και κατά 
την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, ΕΝ 81.80 §5.9.4) 

5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάµου, η 
οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 

6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από 
τον πυθµένα του φρέατος. (Β∆ 890/68 §3.8) 

7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα του φρεατίου. (Β∆ 
890/68 §3.9) 

8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 

9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 

 

III. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 3 – ∆ΕΞΙΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµ. 16) 

2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 

3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 
πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστής πρέπει να έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η 
τροχαλία τάνυσης του περιοριστή ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 11 
&ΕΝ.81.80 §5.9.3) 

4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάµου και κατά 
την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, ΕΝ 81.80 §5.9.4) 

5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό ταυ θαλάµου, η 
οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 

6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από 
τον πυθµένα του φρέατος. (Β∆ 890/68 §3.8) 

7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα του φρεατίου. (Β∆ 
890/68 §3.9) 

8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 

9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 
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• Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 
στάσεων 

 

I. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 4 – ΜΕΓΑΛΟΣ 

1. Θα πρέπει να υπάρχει ρευµατοδότης (πρίζα) στο χώρο του µηχανοστασίου.  

2. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµ. 16) 

3. Συστήνεται να τοποθετηθεί διάταξη στάσης δύο σταθερών θέσεων στο χώρο του τροχαλιοστασίου. 

4. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου ύψους    0,75 m.    (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, 
παράρτηµα 3, σηµείο 9) 

5. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 

6. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντίβαρου στον πυθµένα του φρέατος και 
για ύψος 2 m. (3.8) 

7. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του θαλάµου 
σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει 
αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 

8. Εντός του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει φωτισµός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύµατος 
(αυτονοµία) (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 4). 

9. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας. Ο νέος περιοριστής θα πρέπει να φέρει τη σήµανση CE, 
διακόπτη ασφαλείας και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται µε βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 5). 

10. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστή 
ταχύτητας. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 11) 

11. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου (αρπάγη ανόδου). 
(Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 12) 

 

 

• Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 
στάσεων. 

 

II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 5 – ΜΙΚΡΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµείο 16) 

2. Συστήνεται να τοποθετηθεί διάταξη στάσης δύο σταθερών θέσεων στο χώρο του τροχαλιοστασίου. 

3. Ο χώρος του τροχαλιοστασίου θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, διακόπτη 
φωτισµού και ρευµατοδότη (πρίζα).  

4. Να γίνει ρύθµιση στο µήκος των συρµατόσχοινων ώστε νε ενεργοποιείται ο άνω τερµατικός διακόπτης 
πριν το αντίβαρο καθίσει στον προσκρουστήρα του.  

5. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου ύψους 0,75 m. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, 
σηµείο 9) 

6. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 

7. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντίβαρου στον πυθµένα του φρέατος και 
για ύψος 2 m.  



 18 

8. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του θαλάµου 
σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει 
αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 

9. Εντός του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει φωτισµός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύµατος 
(αυτονοµία) (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 4). 

10. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας. Ο νέος περιοριστής θα πρέπει να φέρει τη σήµανση CE, 
διακόπτη ασφαλείας και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται µε βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 5).  

11. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστή 
ταχύτητας. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 11)  

12. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου (αρπάγη ανόδου). 
(Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 12) 

 

• Σωκράτους 53:   Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  ατόµων, 8 
στάσεων. 

Γενικά 

1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 
2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 
 
Μηχανοστάσιο 
3. Έλεγχος βραχυκυκλώµατος.  
4. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. αρπάγη 
ανόδου). 
 
Φρεάτιο 
5. Να κοντύνουν 15 cm τα συρµατόσχοινα και να ρυθµιστεί το πάνω τέρµα διαδροµής έτσι ώστε 
να κόβει προτού βρει το αντίβαρο τον υδραυλικό προσκρουστήρα. 
6. Κατά την κάτω υπερδιαδροµή του θαλάµου βρίσκει το σφικτηράκι του ρεγουλατόρου στο 
κοντάκτ του τανυστήρα. Να µειωθεί η κάτω υπερδιαδροµή και να ρυθµιστεί ανάλογα το κάτω τέρµα 
διαδροµής. 
7. Να αντικατασταθεί το κοντάκτ στον τανυστήρα στον πυθµένα. 
 
Θάλαµος 
8. ∆εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα ρεύµατα. 
(Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού ασφαλείας) 
9. ∆εν λειτουργεί το κουδούνι. 
10. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. 
 

• Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 
7 στάσεων. 
 

     ∆ΕΞΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Γενικά 

1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 
2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 
 
Μηχανοστάσιο 

3. ∆εν υπάρχει ρευµατοδότης στο µηχανοστάσιο. Τοποθέτηση. 
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4. Χρειάζεται να αλλαχθεί ο ρεγουλατόρος (µε νέο που να φέρει ένδειξη CE) και να είναι διπλής 
ενεργείας (ανόδου -καθόδου). Να αλλαχθεί και το συρµατόσχοινο του ρεγουλατόρου. 
 
Φρεάτιο 
5. Να µπει ενδιάµεσος φωτισµός στο φρεάτιο. 
6. Να γειωθεί η κλειδαριά της θύρας φρέατος του 2ου ορόφου. 
7. Να µπει ηλεκτρική διάταξη στον πυθµένα ελέγχου χαλάρωσης του συρµατόσχοινου του 
ρεγουλατόρου στην τροχαλία τάνυσης του. 
8. Ο ανελκυστήρας έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει το υπόγειο. Κατά τον έλεγχο η τελευταία 
κάτω στάση είχε ακυρωθεί. Στην περίπτωση που παραµείνει ως έχει η κατάσταση θα πρέπει να 
ανέβουν οι προσκρουστήρες του θαλάµου έτσι ώστε η κάτω υπερδιαδροµή του θαλάµου (από το 
ισόγειο ) να µην ξεπερνάει τα 50 cm. Επίσης πρέπει το χειριστήριο στον πυθµένα να µετακινηθεί στο 
ύψος του ισογείου. Σε αντίθετη περίπτωση ( που γίνει ενεργή η στάση στο υπόγειο) θα πρέπει να 
συνδεθεί µε το κύκλωµα των κλειδαριών η κλειδαριά του υπογείου και να κοπεί το σίδερο που 
βρίσκεται στο ύψος του ισογείου κάτω από το θάλαµο. 
9. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. αρπάγη 
ανόδου). 
 
Θάλαµος 
10. Χρειάζεται να µπει θύρα στη είσοδο του θαλάµου καθώς και ηλεκτρική διάταξη που να ελέγχει 
την κλειστή της θέση. Στην περίπτωση που µπει χειροκίνητη θύρα να µπουν επαφές τύπου δίχαλο. 

11. ∆εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα ρεύµατα 
(Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού ασφαλείας). 

12. Χρειάζεται να τοποθετηθεί ποδιά στο θάλαµο µήκους 75 cm. 

13. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. 

 

• Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 
8 στάσεων. 

 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Γενικά 

1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 
2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 
 
Μηχανοστάσιο 
1. ∆εν υπάρχει ρευµατοδότης στο µηχανοστάσιο. Τοποθέτηση. 
2. Χρειάζεται να αλλαχθεί ο ρεγουλατόρος (µε νέο που να φέρει ένδειξη CE) και να είναι διπλής 
ενεργείας (ανόδου -καθόδου). Να αλλαχθεί και το συρµατόσχοινο του ρεγουλατόρου. 
 
Φρεάτιο 
3. Να µπει ενδιάµεσος φωτισµός στο φρεάτιο. 
4. Να γειωθεί η κλειδαριά της θύρας φρέατος του 5ου ορόφου. 
5. Να µπει ηλεκτρική διάταξη στον πυθµένα ελέγχου χαλάρωσης του συρµατόσχοινου του 
ρεγουλατόρου στην τροχαλία τάνυσης του. 
6. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. αρπάγη 
ανόδου). 
7. Να µπει ο αριστερός µαύρος προσκρουστήρας του θαλάµου στο αντίβαρο , και ο αντίστοιχος 
του αντίβαρου να πάρει τη θέση του. 
 
Θάλαµος 
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8. Χρειάζεται να µπει θύρα στη είσοδο του θαλάµου καθώς και ηλεκτρική διάταξη που να ελέγχει 
την κλειστή της θέση. Στην περίπτωση που µπει χειροκίνητη θύρα να µπουν επαφές τύπου δίχαλο. 
9. ∆εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα ρεύµατα 
(Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού ασφαλείας) 
10. Χρειάζεται να τοποθετηθεί ποδιά στο θάλαµο µήκους 75 cm. 
11. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. 
 

• Αχαρνών 27:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5 
στάσεων 

 

1. Τοποθέτηση προστατευτικής λαµαρίνας µεταξύ θαλάµου και αντίβαρου 
 

 
• Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 

στάσεων. 
 

1. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα λόγω παλαιότητας του ίδιου και της ηλεκτρικής του 
καλωδίωσης. 

2. Να τοποθετηθεί διάταξη επιτήρησης φάσεων στον ηλεκτρικό πίνακα (controller) του 
ανελκυστήρα (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 16). 

3. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντιβάρου από τον πυθµένα του 
φρέατος µε ύψος 2m   

4. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω 
απόληξη του φρέατος 

5. Να τοποθετηθούν θύρες θαλάµου µε κατάλληλες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου της κλειστής 
τους θέσης.  

6. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του 
θαλάµου σύµφωνα µε EN81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να 
επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης) 

7. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας. Ο νέος περιοριστής θα φέρει την σήµανση CE, να 
έχει ηλεκτρικό διακόπτη (κοντάκτ) και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται µε το βάρος. (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 11). 

8. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία στην τροχαλία 
τάνυσης του περιοριστή ταχύτητας (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 11) 

9. Να αντικατασταθούν οι κλειδαριές των θυρών φρέατος µε νέου τύπου που να έχουν σήµανση 
CE και το σύστηµα προµανδάλωσης . (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 2). 

10. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου µε ύψος 0,75m (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 9). 

11. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου (αρπάγη 
ανόδου).( ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 12). 

12. Να αντικατασταθούν οι προσκρουστήρες θαλάµου και αντιβάρου µε νέου τύπου µε σήµανση 
CE (τύπος συσσώρευσης ενέργειας µε επιβραδυνόµενη επαναφορά). ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 14.) Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζονται επαρκείς 
χώροι προστασίας στην άνω (0.70m) και στην κάτω κατάληξη  φρέατος (0.70m) όταν το αντίβαρο 
και ο θάλαµος αντίστοιχα έχουν καθίσει πάνω στους προσκρουστήρες τους και τους έχουν πλήρως 
συµπιέσει. 

 

• Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 12 ατόµων, 8 στάσεων 
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1. Να γίνει ρύθµιση στη θέση του άνω τερµατικού διακόπτη ώστε να ενεργοποιείται πριν το 
αντίβαρο καθίσει στον προσκρουστήρα του.  

2. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του 
θαλάµου σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 
(διάταξη που να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 

3. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει διάταξη προστασίας από υπερτάχυνση στην άνοδο 
(αρπάγη ανόδου ή άλλη ισοδύναµη διάταξη). (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 
12). 

4. Κάτω από τον πυθµένα του φρεατίου υπάρχει µια θύρα που οδηγεί σε προσβάσιµο χώρο 
κάτω από το φρεάτιο. Στο χώρο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν στερεά βάθρα που να 
εδράζονται οι κοιλοδοκοί των προσκρουστήρων θαλάµου και αντίβαρου. 

5. Το βάρος του αντίβαρου ισούται µε το ίδιο βάρος θαλάµου συν 75 Kgr περίπου. Αξιολόγηση 
της επάρκειας του βάρους αντίβαρου και διορθωτικές ενέργειες εφόσον δεν είναι επαρκές. 

 

 Προϋπολογισµός εργασιών για πιστοποίηση : 
 
ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε (Τοµέας Πρόνοιας Ε.∆.Ε.) Βουκουρεστίου 30: µέχρι του ποσού των 7.200,00 € πλέον  ΦΠΑ. 
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ (Τοµέας Υγειονοµικών) Σταδίου 29, Αχαρνών 27, Αχαρνών 29 µέχρι του ποσού των  28.100,00 
€ πλέον  ΦΠΑ 
ΕΤΑΑ/ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών) Σωκράτους 53: µέχρι του ποσού των 1.700,00 € πλέον  ΦΠΑ. 
 
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίων 
του Ε.Τ.Α.Α: έως 37.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας µέχρι την πλήρη επαναλειτουργία των ανελκυστήρων. 

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". 

Από την έναρξη  ισχύος της  σύµβασης, ο συντηρητής οφείλει να ασφαλίσει το προσωπικό που απασχολεί 
για τη συντήρηση και πιστοποίηση 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  . 

Ο συντηρητής στον οποίο πρόκειται να γίνει  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% επί της ετήσιας συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία, 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.
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
 

         
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ___________________     Ηµεροµηνία έκδοσης, ___ / ___ /2013 
Προς: Ε.Τ.Α.Α.  
______________________ 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. __________ για ευρώ __________ 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ: 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ Αριθµός ______ Τ.Κ. 
__________ 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών 
α) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 
β) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 
γ) ____________ οδός ____________ αριθµός ______ ΤΚ __________ 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των 
ευρώ____________________ , για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό ______________ που αφορά 
στο διαγωνισµό της ___________ µε αντικείµενο ________________ συνολικής αξίας ________________ , 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ______________ ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
 
 
 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
                                                        

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (2013-2014) & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
Στην Αθήνα, σήµερα, την                                   /      /2013,  µεταξύ: 
 
1)    Aφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» 

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. IA΄ Αθηνών και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται 
«Εργοδότης»), 

και  
2)   Αφετέρου της επιχείρησης «……………………………………..» που εδρεύει στο ……………., οδός 
…………… αρ. ………., Τ.Κ. ………, µε Α.Φ.Μ. ……………, αρµόδια ∆.Ο.Υ: ……… και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον κο ………………. µε Α.∆.Τ. …………….. που εκδόθηκε από το Τ.Α. ………… (στο εξής θα 
αποκαλείται «Ανάδοχος»), 
 
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 

• Της απόφασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του  ……ου θέµατος της ………………… συνεδρίασης και 
 

• Των υπ’ αρ. 520 µε αρ. πρωτ. 58297/12-06-2013 και Α.∆.Α. ΒΕΖΦΟΡΕ1-Γ6Ξ, ποσού 34.563,00 € και 475 µε  
αρ. 50786/24-05-2013 και Α.∆.Α. ΒΕΧΒΟΡΕ1-ΝΤ0, ποσού 9.225,00 € αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./Τοµέα Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονοµικών, στον ΚΑΕ: 0879, οικ. έτους 2013 για την 
πραγµατοποίηση εργασιών πιστοποίησης και την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων 
ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, οι οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α. 699 και 645 αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Πληρωµών της Υπηρεσίας. 

•  Της υπ’ αρ. 26 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ. 3683/11-01-2013 και Α∆Α: ΒΕ∆ΦΟΡΕ1-
4ΨΟ, ποσού 45.797,71 € για την πληρωµή της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του κτηρίου  
ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Μηχανικών 
και Ε.∆.Ε οικ. έτους 2013, στον ΚΑΕ:0863, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 26 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Πληρωµών της Υπηρεσίας. 

• Των υπ’ αρ. 68 µε  αρ. πρωτ. 5172/12-06-2013 και Α.∆.Α.:ΒΕΖΘΟΡΕ1-3ΚΑ,  ποσού 1.968,00 € και 69 µε αρ. 
πρωτ. 5173/12-06-2013 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕ∆Ε (Τοµέας Πρόνοιας Ε.∆.Ε.), στον 
ΚΑΕ:0879, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 & εκτέλεση εργασιών για την 
πιστοποίηση των ανελκυστήρων του κτηρίου του ΕΤΑΑ/ΤΠΕ∆Ε, οι οποίες καταχωρήθηκαν µε α/α 68 και 69 
αντίστοιχα  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας 

• Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 160/10-06-2013 και Α.∆.Α.: ΒΕΖ0ΟPE1-∆ΡΗ,  ποσού 
1.968,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ∆Α, στον ΚΑΕ:0887, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση 2013 - 2014 των ανελκυστήρων 
του κτηρίου  ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 160 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της 
Υπηρεσίας. 
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• Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 196/29-04-2013 και Α.∆.Α.:ΒΕΝ8ΟΡΕ1-6ΜΑ,  ποσού 
3.425,55 € για την πληρωµή της δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του 
Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), στον ΚΑΕ: 0879, οικ. έτους 2013 για την ετήσια συντήρηση 
2013 - 2014 & εκτέλεση εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων του κτηρίου του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, η 
οποία καταχωρήθηκε µε α/α 196 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας 

στη συµβαλλόµενη εταιρία µε την επωνυµία «……………………………..», την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης 
(2013-2014) & εκτέλεσης εργασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων κτηρίων ιδιοκτησίας Τοµέων του 
Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα.  
 
Η ετήσια περιοδική συντήρηση και επίβλεψη αφορά στους υφιστάµενους ανελκυστήρες που λειτουργούν στα  
κτήρια ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε, του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., των Τοµέων Υγειονοµικών, του 
Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και των Τοµέων Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., και βρίσκονται στις 
ακόλουθες  διευθύνσεις:  
 

1. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  ατόµων, 8 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

2. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 8 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

3. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 8 στάσεων, 
αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

4. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 7 στάσεων, 
αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

5. Σωκράτους 53:   Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  ατόµων, 8 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

6. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8 ατόµων, 7 
στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

7. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  450 kg, 6 ατόµων, 7 
στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

8. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24 

9. Αχαρνών 27:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

10. Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 12 ατόµων, 8 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 24. 

11. Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες,  ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8 ατόµων,13 στάσεων, 
αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

12. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 12. 

13. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 στάσεων, αρ. 
ετήσιων συντηρήσεων 12. 

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. 
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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. 
 
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. 
 
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 7:30 π. µ. έως 20:00 µ. µ. 
 
Οι εργασίες πιστοποίησης αφορούν τους  υφιστάµενους ανελκυστήρες που λειτουργούν στα  κτήρια ιδιοκτησίας 
του Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε., των Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, και βρίσκονται στις 
ακόλουθες  διευθύνσεις:  
 

1. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 8 
στάσεων. 

2. Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 7 
στάσεων. 

3. Σωκράτους 53:   Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  ατόµων, 8 στάσεων. 

4. Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 στάσεων. 

5. Αχαρνών 27:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5 στάσεων 

6. Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 12 ατόµων, 8 στάσεων 

7. Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες,  ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8 ατόµων,13 στάσεων,  

8. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 στάσεων. 

9. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 στάσεων. 

 

Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στους ανελκυστήρες θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρατηρήσεις των 
φορέων ελέγχου και πιστοποίησης και οι απαραίτητες αλλαγές και εργασίες θα γίνουν ώστε οι ανελκυστήρες να 
είναι σύµφωνοι µε τα αντίστοιχα πρότυπα και µε το  ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση 
πιστοποιητικών .Οι παρατηρήσεις των φορέων ελέγχου και πιστοποίησης έχουν ως εξής: 

 

• Σταδίου 29: Τρεις Ηλεκτροκίνητοι Ανελκυστήρες,  ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8 ατόµων,13 
στάσεων. 

1. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 1 – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµ. 16) 

2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 
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3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 
πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστής πρέπει να έχει σήµανση CE και να είναι διπλής 
ενεργοποίησης. Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστή ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου 
χαλάρωσης συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α 
σηµείο 11 &ΕΝ.81.80 §5.9.3) 

4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάµου και κατά 
την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, ΕΝ 81.80 §5.9.4) 

5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάµου, η 
οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 

6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από 
τον πυθµένα του φρέατος. (Β∆ 890/68 §3.8) 

7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα του φρεατίου. (Β∆ 
890/68 §3.9) 

8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 

9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 

 

2. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 2 – ΜΕΣΑΙΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµ. 16) 

2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 

3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 
πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστής πρέπει να έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η 
τροχαλία τάνυσης του περιοριστή ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 11 &ΕΝ.81.80 
§5.9.3) 

4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάµου και κατά 
την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, ΕΝ 81.80 §5.9.4) 

5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάµου, η 
οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 

6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από 
τον πυθµένα του φρέατος. (Β∆ 890/68 §3.8) 

7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα του φρεατίου. (Β∆ 
890/68 §3.9) 

8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 

9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 

 

3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 3 – ∆ΕΞΙΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµ. 16) 

2. Το ύψος του προστατευτικού ποδιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 12) 

3. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας λόγω παλαιότητας (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 
πίνακας α σηµείο 5). Ο νέος περιοριστής πρέπει να έχει σήµανση CE και να είναι διπλής ενεργοποίησης. Η 
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τροχαλία τάνυσης του περιοριστή ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης 
συρµατόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 11 &ΕΝ.81.80 
§5.9.3) 

4. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει µέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάµου και κατά 
την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παρ/µα 3 πίνακας α σηµείο 12, ΕΝ 81.80 §5.9.4) 

5. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό ταυ θαλάµου, η 
οποία να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 καθώς και το κουδούνι µέσα στον θάλαµο. 

6. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαµαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από 
τον πυθµένα του φρέατος. (Β∆ 890/68 §3.8) 

7. Να τοποθετηθεί πλέγµα µεταξύ των διαδροµών των ανελκυστήρων στον πυθµένα του φρεατίου. (Β∆ 
890/68 §3.9) 

8. Να τοποθετηθεί φωτοκύτταρο ή φωτοκουρτίνα στην είσοδο του θαλάµου. 

9. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 

 

• Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 ατόµων, 4 
στάσεων 

 

4. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 4 – ΜΕΓΑΛΟΣ 

1. Θα πρέπει να υπάρχει ρευµατοδότης (πρίζα) στο χώρο του µηχανοστασίου.  

2. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµ. 16) 

3. Συστήνεται να τοποθετηθεί διάταξη στάσης δύο σταθερών θέσεων στο χώρο του τροχαλιοστασίου. 

4. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου ύψους    0,75 m.    (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, 
παράρτηµα 3, σηµείο 9) 

5. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 

6. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντίβαρου στον πυθµένα του φρέατος και για 
ύψος 2 m. (3.8) 

7. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του θαλάµου 
σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει 
αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 

8. Εντός του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει φωτισµός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύµατος 
(αυτονοµία) (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 4). 

9. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας. Ο νέος περιοριστής θα πρέπει να φέρει τη σήµανση CE, 
διακόπτη ασφαλείας και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται µε βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 5). 

10. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστή 
ταχύτητας. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 11) 

11. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου (αρπάγη ανόδου). 
(Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 12) 

 

• Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 ατόµων, 4 
στάσεων. 
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5. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ No 5 – ΜΙΚΡΟΣ 

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας χειρισµών (controller) θα πρέπει να διαθέτει διάταξη επιτήρησης και αποφυγής 
αναστροφής φάσεων. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παρ/µα 3, σηµείο 16) 

2. Συστήνεται να τοποθετηθεί διάταξη στάσης δύο σταθερών θέσεων στο χώρο του τροχαλιοστασίου. 

3. Ο χώρος του τροχαλιοστασίου θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, διακόπτη 
φωτισµού και ρευµατοδότη (πρίζα).  

4. Να γίνει ρύθµιση στο µήκος των συρµατόσχοινων ώστε νε ενεργοποιείται ο άνω τερµατικός διακόπτης 
πριν το αντίβαρο καθίσει στον προσκρουστήρα του.  

5. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου ύψους 0,75 m. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, 
σηµείο 9) 

6. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη φρέατος. 

7. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντίβαρου στον πυθµένα του φρέατος και για 
ύψος 2 m.  

8. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του θαλάµου 
σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να επιτρέπει 
αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 

9. Εντός του θαλάµου θα πρέπει να υπάρχει φωτισµός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύµατος 
(αυτονοµία) (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 4). 

10. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας. Ο νέος περιοριστής θα πρέπει να φέρει τη σήµανση CE, 
διακόπτη ασφαλείας και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται µε βάρος. (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 5).  

11. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστή 
ταχύτητας. (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 11)  

12. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου (αρπάγη ανόδου). 
(Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08, παράρτηµα 3, σηµείο 12) 

 

• Σωκράτους 53:   Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  ατόµων, 8 
στάσεων. 

Γενικά 

1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 

2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 

 

Μηχανοστάσιο 

3. Έλεγχος βραχυκυκλώµατος.  

4. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. αρπάγη 
ανόδου). 

 

Φρεάτιο 

5. Να κοντύνουν 15 cm τα συρµατόσχοινα και να ρυθµιστεί το πάνω τέρµα διαδροµής έτσι ώστε 
να κόβει προτού βρει το αντίβαρο τον υδραυλικό προσκρουστήρα. 

6. Κατά την κάτω υπερδιαδροµή του θαλάµου βρίσκει το σφικτηράκι του ρεγουλατόρου στο 
κοντάκτ του τανυστήρα. Να µειωθεί η κάτω υπερδιαδροµή και να ρυθµιστεί ανάλογα το κάτω τέρµα 
διαδροµής. 
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7. Να αντικατασταθεί το κοντάκτ στον τανυστήρα στον πυθµένα. 

 

Θάλαµος 

8. ∆εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα ρεύµατα. 
(Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού ασφαλείας) 

9. ∆εν λειτουργεί το κουδούνι. 

10. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. 

 

• Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 
7 στάσεων. 

     ∆ΕΞΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Γενικά 

1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 

2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 

 

Μηχανοστάσιο 

3. ∆εν υπάρχει ρευµατοδότης στο µηχανοστάσιο. Τοποθέτηση. 

4. Χρειάζεται να αλλαχθεί ο ρεγουλατόρος (µε νέο που να φέρει ένδειξη CE) και να είναι διπλής 
ενεργείας (ανόδου -καθόδου). Να αλλαχθεί και το συρµατόσχοινο του ρεγουλατόρου. 

 

Φρεάτιο 

5. Να µπει ενδιάµεσος φωτισµός στο φρεάτιο. 

6. Να γειωθεί η κλειδαριά της θύρας φρέατος του 2ου ορόφου. 

7. Να µπει ηλεκτρική διάταξη στον πυθµένα ελέγχου χαλάρωσης του συρµατόσχοινου του 
ρεγουλατόρου στην τροχαλία τάνυσης του. 

8. Ο ανελκυστήρας έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει το υπόγειο. Κατά τον έλεγχο η τελευταία 
κάτω στάση είχε ακυρωθεί. Στην περίπτωση που παραµείνει ως έχει η κατάσταση θα πρέπει να 
ανέβουν οι προσκρουστήρες του θαλάµου έτσι ώστε η κάτω υπερδιαδροµή του θαλάµου (από το 
ισόγειο ) να µην ξεπερνάει τα 50 cm. Επίσης πρέπει το χειριστήριο στον πυθµένα να µετακινηθεί στο 
ύψος του ισογείου. Σε αντίθετη περίπτωση ( που γίνει ενεργή η στάση στο υπόγειο) θα πρέπει να 
συνδεθεί µε το κύκλωµα των κλειδαριών η κλειδαριά του υπογείου και να κοπεί το σίδερο που βρίσκεται 
στο ύψος του ισογείου κάτω από το θάλαµο. 

9. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. αρπάγη 
ανόδου). 

 

Θάλαµος 

10. Χρειάζεται να µπει θύρα στη είσοδο του θαλάµου καθώς και ηλεκτρική διάταξη που να ελέγχει 
την κλειστή της θέση. Στην περίπτωση που µπει χειροκίνητη θύρα να µπουν επαφές τύπου δίχαλο. 

11. ∆εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα ρεύµατα 
(Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού ασφαλείας). 

12. Χρειάζεται να τοποθετηθεί ποδιά στο θάλαµο µήκους 75 cm. 
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13. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. 

 

• Βουκουρεστίου 30: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  225 kg, 3  ατόµων, 
8 στάσεων. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

Γενικά 

1. Να ολοκληρωθεί η σήµανση στον ανελκυστήρα. 

2. Τηλεφωνική σύνδεση της καµπίνας του ανελκυστήρα µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 

 

Μηχανοστάσιο 

1. ∆εν υπάρχει ρευµατοδότης στο µηχανοστάσιο. Τοποθέτηση. 

2. Χρειάζεται να αλλαχθεί ο ρεγουλατόρος (µε νέο που να φέρει ένδειξη CE) και να είναι διπλής 
ενεργείας (ανόδου -καθόδου). Να αλλαχθεί και το συρµατόσχοινο του ρεγουλατόρου. 

 

Φρεάτιο 

3. Να µπει ενδιάµεσος φωτισµός στο φρεάτιο. 

4. Να γειωθεί η κλειδαριά της θύρας φρέατος του 5ου ορόφου. 

5. Να µπει ηλεκτρική διάταξη στον πυθµένα ελέγχου χαλάρωσης του συρµατόσχοινου του 
ρεγουλατόρου στην τροχαλία τάνυσης του. 

6. Να µπει διάταξη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο (π.χ. αρπάγη 
ανόδου). 

7. Να µπει ο αριστερός µαύρος προσκρουστήρας του θαλάµου στο αντίβαρο , και ο αντίστοιχος 
του αντίβαρου να πάρει τη θέση του. 

 

Θάλαµος 

8. Χρειάζεται να µπει θύρα στη είσοδο του θαλάµου καθώς και ηλεκτρική διάταξη που να ελέγχει 
την κλειστή της θέση. Στην περίπτωση που µπει χειροκίνητη θύρα να µπουν επαφές τύπου δίχαλο. 

9. ∆εν ανάβει ο φωτισµός ασφαλείας και δεν λειτουργεί το κουδούνι µε κατεβασµένα τα ρεύµατα 
(Πιθανή αντικατάσταση µπαταρίας, έλεγχος κουδουνιού και φωτισµού ασφαλείας) 

10. Χρειάζεται να τοποθετηθεί ποδιά στο θάλαµο µήκους 75 cm. 

11. Να µπει τηλεφωνική συσκευή στο θάλαµο και να συνδεθεί µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. 

 

• Αχαρνών 27:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόµων, 5 
στάσεων 

 

2. Τοποθέτηση προστατευτικής λαµαρίνας µεταξύ θαλάµου και αντιβάρου 

 

• Αχαρνών 27: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόµων, 9 
στάσεων. 
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1. Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα λόγω παλαιότητας του ίδιου και της ηλεκτρικής του 
καλωδίωσης. 

2. Να τοποθετηθεί διάταξη επιτήρησης φάσεων στον ηλεκτρικό πίνακα (controller) του 
ανελκυστήρα (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 16). 

3. Να τοποθετηθεί διαχωριστική λαµαρίνα µεταξύ θαλάµου και αντιβάρου από τον πυθµένα του 
φρέατος µε ύψος 2m   

4. Συστήνεται η τοποθέτηση διάταξης στάσης (STOP) δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη 
του φρέατος 

5. Να τοποθετηθούν θύρες θαλάµου µε κατάλληλες ηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου της κλειστής 
τους θέσης.  

6. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του 
θαλάµου σύµφωνα µε EN81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 6 (διάταξη που να 
επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης) 

7. Να αντικατασταθεί ο περιοριστής ταχύτητας. Ο νέος περιοριστής θα φέρει την σήµανση CE, να 
έχει ηλεκτρικό διακόπτη (κοντάκτ) και η τάνυση της τροχαλίας του να γίνεται µε το βάρος. (ΦΕΚ 
2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 11). 

8. Να τοποθετηθεί διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινου στην τροχαλία στην τροχαλία τάνυσης 
του περιοριστή ταχύτητας (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 11) 

9. Να αντικατασταθούν οι κλειδαριές των θυρών φρέατος µε νέου τύπου που να έχουν σήµανση 
CE και το σύστηµα προµανδάλωσης . (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 2). 

10. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι του θαλάµου µε ύψος 0,75m (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 9). 

11. Να τοποθετηθεί σύστηµα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάµου (αρπάγη 
ανόδου).( ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 12). 

12. Να αντικατασταθούν οι προσκρουστήρες θαλάµου και αντιβάρου µε νέου τύπου µε σήµανση 
CE (τύπος συσσώρευσης ενέργειας µε επιβραδυνόµενη επαναφορά). ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 
παράρτηµα 3, σηµείο 14.) Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζονται επαρκείς 
χώροι προστασίας στην άνω (0.70m) και στην κάτω κατάληξη  φρέατος (0.70m) όταν το αντίβαρο 
και ο θάλαµος αντίστοιχα έχουν καθίσει πάνω στους προσκρουστήρες τους και τους έχουν πλήρως 
συµπιέσει. 

 

• Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 12 ατόµων, 8 
στάσεων 

1. Να γίνει ρύθµιση στη θέση του άνω τερµατικού διακόπτη ώστε να ενεργοποιείται πριν το 
αντίβαρο καθίσει στον προσκρουστήρα του.  

2. Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου) στο εσωτερικό του 
θαλάµου σύµφωνα µε ΕΝ 81.80 και ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3 πίνακας α σηµείο 6 
(διάταξη που να επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία µε υπηρεσία διάσωσης). 

3. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει διάταξη προστασίας από υπερτάχυνση στην άνοδο 
(αρπάγη ανόδου ή άλλη ισοδύναµη διάταξη). (Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.08 παράρτηµα 3, σηµείο 
12). 

4. Κάτω από τον πυθµένα του φρεατίου υπάρχει µια θύρα που οδηγεί σε προσβάσιµο χώρο 
κάτω από το φρεάτιο. Στο χώρο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν στερεά βάθρα που να 
εδράζονται οι κοιλοδοκοί των προσκρουστήρων θαλάµου και αντίβαρου. 

5. Το βάρος του αντίβαρου ισούται µε το ίδιο βάρος θαλάµου συν 75 Kgr περίπου. Αξιολόγηση 
της επάρκειας του βάρους αντίβαρου και διορθωτικές ενέργειες εφόσον δεν είναι επαρκές. 
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Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης 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". 
 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Η  συντήρηση των ανελκυστήρων, όπως αναλυτικά περιγράφηκαν πιο πάνω, θα γίνεται κάθε µήνα. Η εκτέλεση 
των εργασιών µε σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο εντός 
πενταµήνου, από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, θα 
επιβληθεί ρήτρα 100 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωµή αυτού. Μετά 
την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν 
οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆.). 
 
Εάν η Επιτροπή παραλαβής του Εργοδότη (Ταµείου) διαπιστώσει παράβαση των όρων της σύµβασης, καθώς 
επίσης και ότι η εργασία και τα είδη δεν είναι τα προβλεπόµενα, µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, να 
απορρίψει µέρος ή το σύνολο της εργασίας ή/και των ειδών, µειώνοντας ανάλογα και την τιµή κατά την απόλυτη 
κρίση της.  
 
Η παραλαβή θα γίνει αφού δεν θα έχει παρουσιαστεί: 
α) καµιά κακοτεχνία  
β) καµιά παράλειψη  
γ) καµιά διαφορά ανάµεσα στις εργασίες και υλικά που έχουν συµφωνηθεί και εκείνων που παραδόθηκαν. 
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο  προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ’ αριθµ. …………………προσφοράς του, η 
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. ………………………. απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή 
αξία: 

i. Για τους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. ……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (………. €) ήτοι, συνολική αξία 
µε τον Φ.Π.Α. ……………… 

ii. Για τους Τοµείς Σύνταξης Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (………. €) 
ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. ……………… 

iii. Για τον Τοµέα Πρόνοιας Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (………. €) ήτοι, συνολική αξία 
µε τον Φ.Π.Α. ……………… 

iv. Για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. ……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (………. €) ήτοι, συνολική 
αξία µε τον Φ.Π.Α. ……………… 

v. Για τον Τοµέα Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. ……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% (………. €) ήτοι, 
συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α. ……………… 

 
Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στον Ανάδοχο, από κάθε Τοµέα χωριστά, µετά τη θεώρηση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν 
αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η πληρωµή των ποσών που αφορούν τη µηνιαία συντήρηση µπορεί να 
λαµβάνει χώρα ανά µήνα, η δε πληρωµή των εργασιών µε σκοπό την πιστοποίηση, θα γίνει µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών αυτών. Για την παραλαβή των πιστοποιηµένων ειδών και εργασιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό 
(ή πρωτόκολλο) από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή/ές παραλαβής) του Εργοδότη. 
 
 
1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν για µεν τα τιµολόγια όλων των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. πλην του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν. οι πιο 
κάτω κρατήσεις: 
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� 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου 
� 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 
� 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
� Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία του 

τιµολογίου. 
 
2. Για µεν τα τιµολόγια του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν. οι πιο κάτω κρατήσεις: 
� 0,10% & 0,25% υπέρ ∆ηµοσίου στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου προµήθειας ειδών (δεν επιβαρύνουν 

τιµολόγια παροχής υπηρεσιών). 
� 0,30% υπέρ Τ.Ε.Α.∆.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου προµήθειας ειδών (δεν επιβαρύνει τιµολόγια 

παροχής υπηρεσιών). 
� 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). 
� Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία του 

τιµολογίου. 
 
Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% και 8%) περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή 
αξία των ……………...€ πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη  (Ταµείο). 
 
Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει σε κάθε Τοµέα, τα εξής: 
Α)  Θεωρηµένο φορολογικό παραστατικό (π.χ. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). 
Β)  Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
∆)  Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). 
Ε)  Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 
 

 
∆.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήµης. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό το 
οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από το νόµο Κύρια και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης. Επίσης, οφείλει να 
ασφαλίσει τους συντηρούµενους ανελκυστήρες σε ασφαλιστική εταιρία, καλύπτοντας αστική ευθύνη για υλικές 
ζηµιές, σωµατική βλάβη για µεµονωµένο ατύχηµα (συµπεριλαµβανοµένης και χρηµατικής αποζηµίωσης για ηθική 
βλάβη και ψυχική οδύνη) και σωµατική βλάβη για οµαδικό ατύχηµα.   
 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή 
ατυχηµάτων του προσωπικού  ή τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποφυγή ζηµιών στους 
χώρους των εκτελουµένων εργασιών. 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".  
 

Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε το 
προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη σύµβαση εργασιών 
και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή 
οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το  Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των συµβατικών 
υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω 
θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. 
 

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει 
οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 

2. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 

3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή 
συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 

4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως 
ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των 
συµβαλλοµένων µερών. 

5. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε  επτά (7) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα ο 
Ανάδοχος και έξι ο Εργοδότης. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

του  Ε.Τ.Α.Α.   

   

   

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ   

 

 


