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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15.12.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ε.Τ.Α.Α. 

Αρ. Πρωτ. 345590  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

             

 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Μάρνη 22,   

                                     104 33 – ΑΘΗΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:      Γ. Μπάτσου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :           210 52 17 320 

FAX :                           210 52 17 407 

 

                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που 

αφορά την ετήσια συντήρηση 2016-2017 των ανελκυστήρων των κτηρίων, 

ιδιοκτησίας Τοµέων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού  προϋπολογισµού 14.400,00 

ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24%  

 

 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – 

Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) 

µε έδρα την οδό Μάρνη 22 Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την 

υποβολή προσφοράς για την Ετήσια συντήρηση 2016-2017 των ανελκυστήρων των 

κτηρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού  προϋπολογισµού 14.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

24%  

Σύµφωνα µε την νοµοθεσία (ΚΥΑ υπ΄αριθµ.:Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β΄/22-

12-2008) η οποία αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 

ανελκυστήρων), είναι απαραίτητη η αδιάλειπτη συντήρηση των ανελκυστήρων και η ετήσια 

ανανέωση της πιστοποίησης των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε κτήρια ιδιοκτησίας των 

Τοµέων του ΕΤΑΑ. 

1.∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί  

περιγράφονται στο  άρθρο 2, παρ.1. (11) του  Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, 

συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην 

αγορά τις υπηρεσίες  που περιγράφονται  αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Επιπλέον το 

δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Ν. 

4412/2016. Συγκεκριµένα  δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν την 

απαιτούµενη άδεια από τη ∆/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και έχουν 

καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ανωτέρω ∆/νση, βάσει της ΚΥΑ υπ' αρ. 

Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604Β'/22.12.2008), διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα, µέσα και 

προσωπικό. 

2. Κριτήριο για την επιλογή του προµηθευτή που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο και θα 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους και την περιγραφή των 

ζητούµενων υπηρεσιών του συνηµµένου Παραρτήµατος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
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µέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής.    
3. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του 

προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς που αφορά την Ετήσια 

συντήρηση 2016-2017 των ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού  

προϋπολογισµού 14.400,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% ή 17.856,00  ευρώ µε ΦΠΑ 24%». 

  Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο στα 

Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος 

τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι την Τρίτη 20.12.2016  και ώρα 13:00 (υπόψη του Τµήµατος 
Προµηθειών).  

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο 

φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών». 

Προσφορές που υποβάλλονται µετά την  Τρίτη 20.12.2016  και ώρα 13:00 δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη. 

     Συγκεκριµένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά 

περίπτωση (όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, 

ΕΕ κλπ) και επικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος για φυσικά 

πρόσωπα. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία:  

� θα αναφέρονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

� θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονοµικός φορέας έχει επισκεφτεί τα κτήρια, 

έχει  αποκτήσει σαφή αντίληψη του αντικειµένου του έργου, της υπάρχουσας 

κατάστασης & των ειδικών συνθηκών του έργου,  για το οποίο υποβάλλει 

προσφορά. 

� ότι ο προσφέρων διαθέτει εµπειρία και κατάλληλη και επαρκή υποδοµή 

(όπως ειδικευµένο προσωπικό µε τις σχετικές επαγγελµατικές   άδειες &  

εργαλεία βάσει των κανονισµών, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την 

εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στην συντήρηση, διάγνωση, επισκευή 

και άρση των βλαβών των ανελκυστήρων για την αποκατάσταση της καλής 

λειτουργίας τους. 

� ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση 

εργασιών µε το ∆ηµόσιο ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των 

συµβατικών του υποχρεώσεων 

 

Γ) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν 

αντίγραφα των κάτωθι πιστοποιητικών, που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισµένο φορέα: 

i) ∆ιασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001.  

ii) Περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001. 

iii) Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία  EN ISO 18001. 
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∆) Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει  να υποβάλλουν κατάλογο των έργων που έχει 

εκτελέσει, όσον αφορά στη συντήρηση, συνοδευόµενο επί ποινή αποκλεισµού από 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, των αρµόδιων Υπηρεσιών για τρεις 

τουλάχιστον περιπτώσεις, κατά προτίµηση από δηµόσια κτήρια,  για τα οποία έχει αναλάβει 

την συντήρηση  µέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. 

 

Ε) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 

ΣΤ) Α∆ΕΙΕΣ: Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από 

τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ∆’ 

ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας. Ο υπεύθυνος συντηρητής µπορεί να δηλώνεται 

ως µέλος ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωµα να προΐσταται. 

1. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογούνται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία (πχ 

κατάσταση ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) που θα 

προσκοµίσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας του 

συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ’ ονόµατι του. 

2. Η κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα πρέπει να είναι 

θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Η µη προσκόµιση των ως άνω δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα.

 Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται επί ποινή αποκλεισµού µε κατάθεση 

φωτοαντιγράφων. 

Ζ) Η οικονοµική προσφορά  

Οι προσφορές για τις απαιτούµενες υπηρεσίες  συντήρησης και επίβλεψης (όπως 

περιγράφονται αναλυτικώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) των υφισταµένων ανελκυστήρων 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, θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρεται η καθαρή αξία 

(χωρίς ΦΠΑ) µηνιαίως και ετησίως ανά Τοµέα όπως και  για κάθε κτήριο και ανελκυστήρα ( 

αριθµητικώς και ολογράφως).   

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

παρατίθεται Υπόδειγµα Οικονοµικής προσφοράς.   

Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται: 

• Η αγορά και η αντικατάσταση ή η επισκευή οποιουδήποτε υλικού και ανταλλακτικού των 

ανελκυστήρων, που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή φθορά είτε αυτή είναι φυσιολογική είτε 

οφείλεται σε κακή κατασκευή, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία πλην βανδαλισµού, 

σεισµού, πυρκαγιάς ή πληµµύρας. Στα υλικά περιλαµβάνονται όλα τα αναλώσιµα καθώς 

και όλα τα εξαρτήµατα των ανελκυστήρων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, 

αναφέρονται: ασφαλειοδιακόπτες, ρελέ, πλακέτες, ηλεκτροµαγνήτες, ολισθητήρες, 

ρουλεµάν, συρµατόσχοινα, λαµπτήρες κλπ. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η 

απαιτούµενη εργασία για την αντικατάσταση του υλικού ή την επισκευή µιας βλάβης. 

• Η αξία των λιπαντικών και υλικών καθαρισµού των ανελκυστήρων. 

• Η δαπάνη που αφορά στον  φορέα πιστοποίησης που θα κληθεί για τον ετήσιο έλεγχο 

των ανελκυστήρων  ή επανέλεγχο αυτών και την ανανέωση των πιστοποιητικών 

Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη 

εκτέλεση της σύµβασης.  

4. Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Τρίτη 20.12.2016  και 
ώρα 13:15 µ.µ. στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1

ο
 όροφο, όπου µπορεί να 

παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόµενος το επιθυµεί.  
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5. Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν: 

- Η υπ’ αρ. 222/26-9-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 83/299/16) ποσού 

2.380.80 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού δαπανών  του ΤΠ∆Α  στον ΚΑΕ: 

0010086300 οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ  έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος 

16REQ005236664) 

- Η υπ’ αρ. 83/29-9-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 222) ποσού 1.190,40 

€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού δαπανών του ΤΑΝ  στον ΚΑΕ: 0010087900 

οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος 16REQ005199046) 

- Η υπ’ αρ. 230/30-9-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 125740) ποσού 

5.952,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού δαπανών των Τοµέων Υγειονοµικών  

στον ΚΑΕ: 0879.00 οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος 

16REQ005195733) 

- Η υπ’ αρ. 456/23-11-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 77690) ποσού 

8.332,80 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού δαπανών των Τοµέων Μηχανικών & 

Ε∆Ε  στον ΚΑΕ: 0863.000 οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος 

16REQ005552521) 

 

6. Πληρωµή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5) 

Η πληρωµή  θα γίνεται βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων εφόσον ολοκληρώνονται  οι  

αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.  

Για την πληρωµή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει µαζί µε το τιµολόγιο του και τα 

κάτωθι:  

α) λίστα µε τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης, τις έκτακτες επισκέψεις 

κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών).  

β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν για την άρση της βλάβης και 

την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας. 

Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους αντίστοιχους  

Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, υπηρεσιών ή έργων & µετά τη θεώρηση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου εφόσον απαιτείται, αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Κατά την 

πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται κατά περίπτωση όπως νοµίµως  προβλέπεται να 

προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα  

  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων). 

  γ) Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση 

του οφειλόµενου ποσού µετά τις νόµιµες κρατήσεις   

  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Το/α τιµολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΙΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29, 104 39  ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. :998146384  

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ  

Α.Φ.Μ.: 998146384  

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5, 105 61  ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 998146384   

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, 10680  ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 998146384   

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

• κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 

Ν.4013/2011 (Α.204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για συµβάσεις που το 

συµβατικό αντάλλαγµα αυτών ισούται µε ή υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών & 8% στην παροχή υπηρεσιών στην 

καθαρή αξία του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς 

υπογραφή  σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 

 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς 
επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα 

αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ 

παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. 

 Πληροφορίες που αφορούν στο Τεχνικό µέρους του έργου σχετικά µε το 

συγκεκριµένο έργο παρέχονται από το Τεχνικό Γραφείο της ∆/νσης Επιθεώρησης κ. Κ. 

Καµπίτση τηλ. 210 5217374, τις εργάσιµες µέρες και ώρες.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ  
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

  

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει: 

� να παρέχει µε ειδικευµένο  προσωπικό του τις υπηρεσίες συντήρησης των  

ανελκυστήρων προσώπων και των εξαρτηµάτων τους, που ανήκουν στον Εργοδότη, 

των κτηρίων όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω (§Β1) και βρίσκονται στην 

Αθήνα του Ν. Αττικής (στο εξής οι «Ανελκυστήρες»), ώστε να διατηρούνται σε 

καλή κατάσταση και να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους. Ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει επίσης, µε δικά του έξοδα, να καλέσει φορέα πιστοποίησης για τον 

ετήσιο έλεγχο των ανελκυστήρων  και την ανανέωση των πιστοποιητικών ή σε 

περίπτωση παρατηρήσεων να κοινοποιήσει την έκθεση του φορέα µε τις 

παρατηρήσεις, στο τεχνικό γραφείο του ΕΤΑΑ για περαιτέρω ενέργειες. 

Υποχρεούται επίσης στην έκδοση των Βιβλιαρίων Συντήρησης των ανελκυστήρων, 

όπου δεν είναι διαθέσιµα και να αναλάβει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται 

για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων στην διεύθυνση βιοµηχανίας και όπου 

αλλού απαιτείται, καθώς και την άµεση ενηµέρωση της ∆/νσης Βιοµηχανίας για την 

ανάληψη της συντήρησης µετά την υπογραφή της σύµβασης, αλλά και την 

ενηµέρωση του φακέλου των ανελκυστήρων µε τα εκδοθέντα πιστοποιητικά. 

Όλες οι εργασίες  θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήµης. 

 

Α1) ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

 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 που βρίσκονται στις ακόλουθες  διευθύνσεις στην 

Αθήνα:  

1. Σωκράτους 53:   Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 8  

ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

2. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  

525 kg, 7 ατόµων, 7 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

3. Χαριλάου Τρικούπη 34: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  

450 kg, 6 ατόµων, 7 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

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

ατόµων, 9 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24 

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

ατόµων, 5 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 
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6. Αχαρνών 29:  Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 900  kg, 12 

ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

7. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 750 kg, 10 

ατόµων, 4 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

8. Σταδίου 29: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου 300 kg, 4 

ατόµων, 4 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24.   

9. Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5. ∆ΥΟ (2) συγκροτήµατα των δύο   

ηλεκτροκίνητων   ανελκυστήρων   προσώπων, ονοµαστικού φορτίου 750 kg,οµαδικής 

λειτουργίας, OTIS 13 ατόµων ,9 στάσεων. Συνολικά 4 ανελκυστήρες, αρ. ετήσιων 

συντηρήσεων 24 για κάθε έναν από αυτούς.  

10. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  600 kg, 

8  ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24.  

11. Κολοκοτρώνη 4: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  525 kg, 

7  ατόµων, 8 στάσεων, αρ. ετήσιων συντηρήσεων 24. 

12. Μαυροµµαταίων 17: Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας, ονοµαστικού φορτίου  450 

kg, 6  ατόµων, 6 στάσεων, αρ. συντηρήσεων 24.  

 

Α2) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

 

Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται: 

• Η αγορά και η αντικατάσταση ή η επισκευή οποιουδήποτε υλικού και ανταλλακτικού των 

ανελκυστήρων, που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή φθορά είτε αυτή είναι φυσιολογική είτε 

οφείλεται σε κακή κατασκευή, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία πλην βανδαλισµού, 

σεισµού, πυρκαγιάς ή πληµµύρας. Στα υλικά περιλαµβάνονται όλα τα αναλώσιµα καθώς 

και όλα τα εξαρτήµατα των ανελκυστήρων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, 
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αναφέρονται: ασφαλειοδιακόπτες, ρελέ, πλακέτες, ηλεκτροµαγνήτες, ολισθητήρες, 

ρουλεµάν, συρµατόσχοινα, λαµπτήρες κλπ.. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η 

απαιτούµενη εργασία για την αντικατάσταση του υλικού ή την επισκευή µιας βλάβης. 

• Η αξία των λιπαντικών και υλικών καθαρισµού των ανελκυστήρων. 

 

 

4. Για την οµαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, ο Συντηρητής είναι υποχρεωµένος να 

προσέρχεται και να εκτελεί τις εργασίες προληπτικής συντήρησης κάθε 15 µέρες (24 

συντηρήσεις τον χρόνο). Ο Συντηρητής  θα προβαίνει υποχρεωτικά και σε όλες τις ενέργειες 

που θεωρεί αναγκαίες για την διατήρηση της εγκατάστασης, για την οποία είναι υπεύθυνος, 

σε άριστη κατάσταση και ασφαλή λειτουργία. 

 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στη συντήρηση και επιθεώρηση των 

ανελκυστήρων ανά 15νθήµερον (από την 1
η
  έως την 7

η
 κάθε µήνα για το πρώτο 

δεκαπενθήµερο και από την 17
η
 έως την 25

η
 κάθε µήνα για το δεύτερο δεκαπενθήµερο).Η 

σύνταξη του ειδικού ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου-Επιθεώρησης (δελτίο της εταιρίας) για κάθε 

έναν από τους  ανελκυστήρες, είτε αφορά συντήρηση είτε βλάβη, είτε επισκευή βλάβης, θα 

πρέπει να παραδίδεται στον υπεύθυνο του κάθε κτιρίου και η παράδοσή του είναι 

υποχρεωτική για την πληρωµή του αναδόχου.  

6. Για την πληρωµή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει µαζί µε το τιµολόγιο του και τα 

κάτωθι:  

α) λίστα µε τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης, τις έκτακτες επισκέψεις 

κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών).  

β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάσταση µιας 

βλάβης. 

7. Οι εργασίες που αφορούν στην Προληπτική-Επανορθωτική Συντήρηση θα είναι 

τουλάχιστον οι κάτωθι: 

a)  Να επιθεωρεί τον ισοζυγισµό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών). 

b)  Να επιθεωρεί το εύκαµπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού. 

c)  Να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιµανδαλώσεως εντός 

του φρέατος. 

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

e) Να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής και κινητού 

δαπέδου, θαλάµου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν. 

f) Να λιπαίνει όλα τα κινούµενα εξαρτήµατα του ανελκυστήρα. 

g)  Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου και του φωτισµού ασφαλείας 

εντός του θαλάµου. 

h) Να εξετάζονται τα σηµεία πρόσδεσης των συρµατόσχοινων επί του θαλαµίσκου και 

του αντίβαρου. 

i)  Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρµατόσχοινων σε όλο το µήκος αυτών έναντι 

µηχανικής καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. 

Αν σπάσει ένα τότε γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη της φθοράς πρέπει η 

τάνυση τους να είναι ίδια και να ελέγχεται µε δυναµόµετρο ανά τρίµηνο. 

j)  Να ελέγχει την κατάσταση των θερµούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των 

ευθυντήριων ράβδων. 
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k)  Να ελέγχει τη στάθµη ελαίου και κιβωτίου του ατέρµονα και να πληροί µε έλαιο 

εφόσον χρειάζεται. 

l)  Να ωµοµετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα για εξακρίβωση τυχόν 

διαρροής ή βλάβης. 

m)  Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόµων ορόφων, καθώς και των 

ηλεκτρονόµων ανόδου-καθόδου. 

n)  Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόµου παρουσία τάσεως έναντι γης σε 

µεταλλικά µέρη (ρελέ διαφυγής). 

o)  Να ελέγχει την ολίσθηση των συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του 

ρυθµιστή ταχύτητας. 

p)  Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των 

ανελκυστήρων. 

q)  Να ελέγχει το φωτισµό του θαλάµου, του µηχανοστασίου, του φρέατος και του 

τροχαλιοστασίου (όπου υπάρχει). 

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

s)  Να ελέγχει την σωστή σήµανση εντός και εκτός του θαλάµου και να την αποκαθιστά 

(όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες). 

t)  Να αποκαθιστά τον σωστό φωτισµό στους θαλάµους, στο µηχανοστάσιο, στο 

φρεάτιο και το τροχαλιοστάσιο αντικαθιστώντας τους καµένους λαµπτήρες. 

u)  Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα µπορούσε να επηρεάσει την καλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία του ανελκυστήρα. 

 

8. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Εργολάβου-συντηρητή καθώς και του Εργοδότη-

ιδιοκτήτη των κτηρίων καθορίζονται αναλυτικώς µε την υπ’ αριθµ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 

(ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) κοινή υπουργική απόφαση. 

 

9. Έπειτα από κάθε επισκευή που περιλαµβάνει υλικά-ανταλλακτικά, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς το τεχνικό γραφείο του ΕΤΑΑ, για τα υλικά –

ανταλλακτικά που τοποθέτησε στους ανελκυστήρες, τα οποία θα είναι καινούρια, άριστης 

ποιότητας και κατάστασης, το οποίο θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση κατάλληλων 

δικαιολογητικών από την πλευρά του αναδόχου.  

 

10. Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα 

κατάλληλα µέτρα ασφαλείας µέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του ανελκυστήρα. 

11. Όποιες ζηµιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα 

αποκατασταθούν µε ευθύνη και έξοδα του ιδίου. 

12. Εγγύηση: Για όλες τις εργασίες επισκευής που αφορούν αντικατάσταση υλικού, θα 

δίδεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας του καινούριου υλικού τουλάχιστον µέχρι τη 

λήξη της σύµβασης. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: 

• 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, το 

αργότερο, µετά των συνεργείων αυτού, προς έλεγχο, εξέταση,  και παρέµβαση µέσω 

των  απαιτουµένων εργασιών αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας του 
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ανελκυστήρα κατά τις ώρες 7:00 π. µ. έως 20:00 µ.µ. καθ’ όλες τις ηµέρες διάρκειας 

της σύµβασης. 

• Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης 

συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών. 

• Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 – 20:00 καθηµερινά. 

 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". 

Α3)       ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

 

1. Ρητά συµφωνείται ότι βλάβες των συντηρούµενων εγκαταστάσεων που θα 

προκληθούν από πληµµελή συντήρηση αυτών οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, και θα αποκαθίστανται άµεσα και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα στην 

παρούσα διακήρυξη, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 

 

2. Σε περιπτώσεις που ο Συντηρητής αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των 

συντηρουµένων εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόµενο τρόπο και στον 

επιβαλλόµενο χρόνο και οι οποίες οφείλονται, κατά τα προηγούµενα, σε 

υπαιτιότητά του, το ΕΤΑΑ έχει το δικαίωµα να προβεί στην αποκατάσταση των 

βλαβών, κατά τον συµφερότερο γι' αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές 

δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή. 

 

3. Σε περίπτωση που το ΕΤΑΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου 

ζηµιωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή 

εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η 

ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει 

τον Ανάδοχο µετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.  

 

4. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε 

πράγµατα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα 

συµβεί σε προσωπικό του ΕΤΑΑ, των ασφαλισµένων του και του Αναδόχου ή σε 

κάθε τρίτο πρόσωπο εντός οποιουδήποτε κτιρίου, εφόσον τα παραπάνω 

προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, 

επισκευών, ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην σύµβαση) ή συνέπεια 

ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης. 

 

5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το ΕΤΑΑ για κάθε αξίωση που θα 

εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή 

όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει συνάψει, να 

καταβάλει στο ΕΤΑΑ κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει 

εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να αναλαµβάνει µε δικές του 

δαπάνες την υπεράσπιση του ΕΤΑΑ για κάθε απαίτηση, αγωγή και µήνυση που 

θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε 
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τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα αποζηµιώνει 

το ΕΤΑΑ για κάθε θετική ζηµία που θα µπορούσε να πάθει από τους παραπάνω 

όρους. 

 

6. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύµβασης θα γίνονται πάντοτε 

µε ασφαλή τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των 

παρευρισκοµένων στους χώρους των κτηρίων του ΕΤΑΑ. Ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος για την χρήση µεθόδων και µέσων που δεν είναι επιβλαβή για την 

ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι 

εύφλεκτα. 

 

7. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω 

ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν µπορεί επ’ ουδενί να παρακαµφθεί θα 

πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας ώστε να µην 

προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού προηγουµένως έχει πάρει την 

έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ, το οποίο όµως σε καµία 

περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και µέσων αυτών καθώς και 

όποιου δυσµενούς αποτελέσµατος προκύψει από αυτά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.     ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Η διάρκεια της συντήρησης θα είναι για ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 

 

2. Η  συντήρηση των ανελκυστήρων, όπως αναλυτικά περιγράφηκε πιο πάνω, θα 

γίνεται, όπως απαιτείται από την σχετική νοµοθεσία. Ο αριθµός των συντηρήσεων 

κάθε ανελκυστήρα  ανέρχεται σε δύο φορές τον µήνα. Το διάστηµα των δύο 

συντηρήσεων θα απέχει µεταξύ τους δεκαπέντε (15) ηµέρες. Η συντήρηση θα γίνεται 

ανά 15νθήµερον (από την 1η  έως την 7η κάθε µήνα για το πρώτο δεκαπενθήµερο 

και από την 17
η
 έως την 25

η
 κάθε µήνα για το δεύτερο δεκαπενθήµερο). Με την 

αποχώρηση του συνεργείου συντήρησης θα παραδίδεται και το αντίστοιχο ∆ελτίο 

Τεχνικού Ελέγχου-Επιθεώρησης της εταιρίας πλήρως συµπληρωµένο και 

υπογεγραµµένο από τον Τεχνικό της εταιρίας και από τον Υπεύθυνο του κάθε 

κτηρίου εκ µέρους της Υπηρεσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

σε Ευρώ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 24% 

ΠΟΣΟΝ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

24% σε 
Ευρώ 

ΠΟΣΟΝ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

24% σε 
Ευρώ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 2 80,00 

 

1.920,00 2380,80 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 27 2 80,00 

 

1.920,00 2380,80 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 29 1 80,00 

 

960,00 1190,40 

ΤΑΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 1 80,00 

 

960,00 1190,40 

ΤΠ∆Α ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 2 80,00 

 

1.920,00 2380,80 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε∆Ε 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 2 80,00 

 

1.920,00 2.380,80 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε∆Ε 

Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-

5 

4  

80,00 

 

 

3840,00 4761,60 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

Ε∆Ε 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 

17 

1 80,00 

 

960,00 1190,40 

  

  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  = 

        

15 
 Συνολικός 
προϋπολογισµός:  

14.400,00 17.856,00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α. 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ) 

                      

                        ΕΤΑΑ Τοµείς Υγειονοµικών 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ  ΣΕ 

€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 

ΠΟΣΟΝ / ΕΤΟΣ 

(12 ΜΗΝΕΣ)  ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

(24 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 

1) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Ανελκυστήρας Νο 4 

Μεγάλος, 

Ονοµαστικού φορτίου 

750 kg, 4 στάσεων 

80,00 960,00 

2) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Ανελκυστήρας Νο 5 

Μικρός, Ονοµαστικού 

φορτίου 300 kg, 4 

στάσεων 

80,00 960,00 

3) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 

Ονοµαστικού φορτίου 

525 kg, 5 στάσεων 

 

80,00 960,00 

4) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 

Ονοµαστικού φορτίου 

600 kg, 9 στάσεων 

 

80,00 960,00 

5) ΑΧΑΡΝΩΝ 29 
Ονοµαστικού φορτίου 

900 kg, 8 στάσεων 
80,00 960,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

  ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

5 ΑΝΕΛΚ. Χ  960,00 € 

/ΑΝΕΛΚ. 

4.800,00 

 

 

        

               ΕΤΑΑ / ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών) 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ  

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

(2 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ)  

ΠΟΣΟΝ / 

ΕΤΟΣ (12 

ΜΗΝΕΣ)  ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 (24 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ
Σ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 

Ανελκυστήρας, 

Ονοµαστικού φορτίου 

600 kg, 8 στάσεων 

80,00 960,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

  ΕΤΑΑ / ΤΑΝ 

1 ΑΝΕΛΚ. Χ 

960,00€ /ΑΝΕΛΚ. 

960,00 

 

 

           ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α (Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων   Αθηνών)  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ  

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ)  

ΠΟΣΟΝ / ΕΤΟΣ (12 

ΜΗΝΕΣ)  ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 (24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 

1) Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 

Ονοµαστικού 

φορτίου 600 kg, 7 

στάσεων 

80,00 960,00 

2) Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 

Ονοµαστικού 

φορτίου 450 kg, 7 

στάσεων 

80,00 960,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

  ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α 

 

2ΑΝΕΛΚ. Χ 

960,00€/ΑΝΕΛΚ. 

1.920,00 

 

                      

      ΕΤΑΑ Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΠΟΣΟΝ / ΜΗΝΑ  

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ  

ΠΟΣΟΝ / ΕΤΟΣ 

(12 ΜΗΝΕΣ)  ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 24 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

1) ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 

Ανελκυστήρας Νο1 

Αριστερός, 

Ονοµαστικού 

φορτίου 975 kg, 9 

στάσεων 

80,00 960,00 

2) ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 

Ανελκυστήρας Νο 2 

Αριστερός, 

Ονοµαστικού 

φορτίου 975 kg, 9 

στάσεων 

80,00 960,00 

3) ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 

Ανελκυστήρας Νο 1 

∆εξιός, Ονοµαστικού 

φορτίου 975 kg, 9 

στάσεων 

80,00 960,00 

4) ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 

Ανελκυστήρας Νο 2 

∆εξιός, Ονοµαστικού 

φορτίου 975 kg, 9 

στάσεων 

80,00 960,00 



15 

 

5) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 

Ανελκυστήρας 

Ονοµαστικού 

φορτίου 600 kg, 8 

στάσεων 

80,00 960,00 

6) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 

Ανελκυστήρας 

Ονοµαστικού 

φορτίου 525 kg, 8 

στάσεων  

80,00 960,00 

7) ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 17 

Ανελκυστήρας 

Ονοµαστικού 

φορτίου 600 kg, 8 

στάσεων 

80,00 960,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

  ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ Μηχανικών και Ε∆Ε 

7 ΑΝΕΛΚ. Χ 

960,00 € / ΑΝΕΛΚ. 

 

6.720,00 

 

 

 

  



16 

 

Ανήκει στην Πρόσκληση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στα Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς θα αναγράφεται το µηνιαίο & ετήσιο κόστος  σε 
Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. αριθµητικώς και ολογράφως ανά ανελκυστήρα για κάθε κτήριο επί 
των οδών  :  

1. Σταδίου 29, εκµισθωµένο κτήριο από το ΕΤΑΑ/ Τοµείς Υγειονοµικών στο Υπουργείο 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδιοκτησίας των 

Τοµέων Υγειονοµικών  ΕΤΑΑ. 

2. Αχαρνών 27 και Αχαρνών 29, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του 

ΕΤΑΑ/Τ.Υ.ιδιοκτησίας των Τοµέων Υγειονοµικών  ΕΤΑΑ. 

3. Σωκράτους 53, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ  ιδιοκτησίας 

του  ΕΤΑΑ/ΤΑΝ. 

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

ιδιοκτησίας  του ΤΠ∆Α του ΕΤΑΑ 

5. Κολοκοτρώνη 4, ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε του ΕΤΑΑ 

6. Π. Π. Γερµανού 3-5, όπου στεγάζονταν οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ/ Τοµείς 

Μηχανικών & Ε∆Ε ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε του ΕΤΑΑ 

7. Μαυροµµαταίων 17, Πολυκατοικία (γραφεία & διαµερίσµατα) ιδιοκτησίας των 

Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε του ΕΤΑΑ, 

καθώς και το συνολικό κόστος για όλα τα κτήρια ανά  Τοµέα. 

Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της 

σύµβασης.  

Η προσφορά θα ισχύει για 60 ηµέρες τουλάχιστον απ’  την ηµεροµηνία υποβολής της.  
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ) 

 

 

                      ΕΤΑΑ / Τοµείς Υγειονοµικών  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 

ΜΗΝΑ  ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΑΝΑ 

ΜΗΝΑ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / 

ΕΤΟΣ (12 ΜΗΝΕΣ)  ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 (24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Ανελκυστήρας Νο 4 

Μεγάλος, 

Ονοµαστικού 

φορτίου 750 kg, 4 

στάσεων 

 

 

 

 

 

2) ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Ανελκυστήρας Νο 5 

Μικρός, 

Ονοµαστικού 

φορτίου 300 kg, 4 

στάσεων 

 

 

 

 

 

3) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 

Ονοµαστικού 

φορτίου 525 kg, 5 

στάσεων 

 

 

 

 

 

 

4) ΑΧΑΡΝΩΝ 27 

Ονοµαστικού 

φορτίου 600 kg, 9 

στάσεων 

 

 

 

 

 

 

5) ΑΧΑΡΝΩΝ 29 

Ονοµαστικού 

φορτίου 900 kg, 8 

στάσεων 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

  ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

-------------------- 
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ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

-------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

               ΕΤΑΑ / ΤΑΝ (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΜΗΝΑ  

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΑΝΑ 

ΜΗΝΑ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

/ ΕΤΟΣ (12 ΜΗΝΕΣ)  ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 (24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 

Ανελκυστήρας, 

Ονοµαστικού φορτίου 

600 kg, 8 στάσεων 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ €  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 ΕΤΑΑ / ΤΑΝ 

 

 

 

-------------------- 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΑΝ 

 

-------------------- 

 

 
 

 

 

 

                    

        ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α (Τοµέας Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

/ ΜΗΝΑ  ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

(2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΑΝΑ 

ΜΗΝΑ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

& ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ 

(12 ΜΗΝΕΣ)  ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 (24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1) Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 

Ανελκυστήρας 

Ονοµαστικού φορτίου  

(∆εξιός) 600 kg, 7 

στάσεων 

 

 

 

 

 

 

2)Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 

Ανελκυστήρας 

Ονοµαστικού φορτίου    

(Αριστερός) 450 kg, 7 
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στάσεων  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α 

  

-------------------- 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. ΕΤΑΑ / ΤΠ∆Α 

 

-------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

              ΕΤΑΑ / Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / 

ΜΗΝΑ  ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

(2 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΑΝΑ 

ΜΗΝΑ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΤΟΣ 

(12 ΜΗΝΕΣ)  ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 (24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ
Α) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1) ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 

Ανελκυστήρας Νο1 

Αριστερός, 

Ονοµαστικού φορτίου 

975 kg, 9 στάσεων 

 

 

 

 

 

 

2) ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 

Ανελκυστήρας Νο 2 

Αριστερός, 

Ονοµαστικού φορτίου 

975 kg, 9 στάσεων 

 

 

 

 

 

 

3) ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 

Ανελκυστήρας Νο 1 

∆εξιός, Ονοµαστικού 

φορτίου 975 kg, 9 

στάσεων 

 

 

 

 

 

 

4) ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 

Ανελκυστήρας Νο 2 

∆εξιός, Ονοµαστικού 

φορτίου 975 kg, 9 

στάσεων 

 

 

 

 

 

 

5) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 

Ανελκυστήρας 

Ονοµαστικού φορτίου 

600 kg, 8 στάσεων 

  

6) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 Ανελκυστήρας   
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Ονοµαστικού φορτίου 

525 kg, 8 στάσεων 

 

 

 

 

7) ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 17 

Ανελκυστήρας 

Ονοµαστικού φορτίου 

600 kg, 8  στάσεων 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

  ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε 

 

 

 

 

 

-------------------- 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΕΤΑΑ / ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε 

 

-------------------- 

 

 

 

 

                                                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ....................................  

   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

                                                                (ΥΠΟΓΡΑΦΗ &  ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 

 

.   
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

� Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο του έργου, για 

παράβαση εκ µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύµβαση, καθώς και να 

αξιώσει την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του.  

� Η ανάθεση του έργου  θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωµα να 

ακυρώσει ή να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιµές που 

επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

� Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και  τις 

ισχύουσες Προδιαγραφές από τη σχετική  Νοµοθεσία  για  αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση 

αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 

4412/2016.  

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων 

της κείµενης νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 

καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 

µέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για 

οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείµενης 

νοµοθεσίας. 

�  Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων 

απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισµένων στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε 

οποιοδήποτε άλλο κατά νόµο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.  

� Σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι 

οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 

Προσαρτήµατος Α΄ του ανωτέρω νόµου. 

 

 


