
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-8-2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  38455 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Τηλ.  : 213 2010432 -501 
Fax : 213 2010419 
Email : promithies@1ypatt.gr        
     
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ; 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

για χρονικό διάστημα ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ 
 

Μισθωμένα κτίρια: 
1. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής (Ηπείρου 17, Αθήνα) – δύο (2) ανελκυστήρες 
2. Τ.Ι. Ν. Ηρακλείου του Κ.Υ. Ν. Ιωνίας (Λεωφ. Ηρακλείου 421, Ν. Ηράκλειο) – ένας (1) ανελκυστήρας 
3. Τ.Ι. Αργυρούπολης του Κ.Υ. Γλυφάδας (Κύπρου 141, Αργυρούπολη) – ένας (1) ανελκυστήρας 
4. Κ.Υ. Πατησίων (Ιωάννη Δροσοπούλου 157, Πατήσια) – δύο (2) ανελκυστήρες 
5. Μ.Υ. Βύρωνα (Ρούμελης 7, Βύρωνας) – ένας (1) ανελκυστήρας 
6. Τ.Ι. Υμηττού (Στρατονίκης 29, Υμηττός) – ένας (1) ανελκυστήρας 
 

 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του N. 4238/2014 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες 

αναλαμβάνουν από 1-1-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και 
Περιφερειακών ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.  

3. Το υπ’ αρ. πρ. 33541/17-07-2018/19-07-2018 Αίτημα της Δ/νσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 1ης 
Υ.ΠΕ. Αττικής (ΑΔΑΜ : 18REQ003575116). 

4. Την υπ’ αρ. πρ. 38323/27-8-2018/ (ΑΔΑ: 608Ι469Η26-ΤΜΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(καταχώρηση με α/α 2018000847 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής της υπηρεσίας). 

5. Την υπ’ αρ. πρ. 38420/28-8-2018 (ΑΔΑ : 7ΘΜ7469Η26-Ο9Β) Απόφαση έγκρισης διαδικασίας. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Απλή συντήρηση οκτώ (8) ανελκυστήρων, διάρκειας δύο (2) ετών, σε μισθωμένα κτίρια, που στεγάζουν 
Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 

 
Μισθωμένα κτίρια 
1. Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής (Ηπείρου 17, Αθήνα) – δύο (2) ανελκυστήρες 
2. Τ.Ι. Ν. Ηρακλείου του Κ.Υ. Ν. Ιωνίας (Λεωφ. Ηρακλείου 421, Ν. Ηράκλειο) – ένας (1) ανελκυστήρας 
3. Τ.Ι. Αργυρούπολης του Κ.Υ. Γλυφάδας (Κύπρου 141, Αργυρούπολη) – ένας (1) ανελκυστήρας 
4. Κ.Υ. Πατησίων (Ιωάννη Δροσοπούλου 157, Πατήσια) – δύο (2) ανελκυστήρες 
5. Μ.Υ. Βύρωνα (Ρούμελης 7, Βύρωνας) – ένας (1) ανελκυστήρας 
6. Τ.Ι. Υμηττού (Στρατονίκης 29, Υμηττός) – ένας (1) ανελκυστήρας 
 
Η συντήρηση των ανελκυστήρων των Π.Φ.Υ., θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για 
τη συντήρηση ανελκυστήρων (ΦΕΚ 2604Β/2008) και σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή 
Απλής Συντήρησης Ανελκυστήρων. 

ΑΔΑ: 7ΝΓΔ469Η26-Μ92



Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και αποκαταστάσεις βλαβών ή 
φθαρμένων ανταλλακτικών) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και να 
προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων. 
 
Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και 
θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα χρόνο. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  
Απλής συντήρησης οκτώ (8) ανελκυστήρων, διάρκειας δύο (2) ετών, σε μισθωμένα κτίρια, που στεγάζουν 
Π.Φ.Υ., αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 
 

 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ για δύο (2) έτη:  
9.600,00€ + ΦΠΑ 24% = 11.904,00€ (Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  Σκάζα Ιωάννα, Τηλ. 213 2010424 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΣΕ 
ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευών θα γίνονται με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του πιστοποιημένου κατασκευαστή ή προμηθευτή και σε ώρες 
κατάλληλες, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών. 
Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, των ηλεκτρικών και μηχανικών 
διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και 
εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα 
εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας 
και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού.  
Περιλαμβάνει ακόμη όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με 
εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης και τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου 
χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των 
κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας. 

α/α Περιγραφή Ανελκυστήρα Διετές κόστος € 
 Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής (Ηπείρου 17, Αθήνα)  

1 Ένας (1) ανελκυστήρας - αριστερός 1.200,00€ 
2 Ένας (1) ανελκυστήρας - δεξιός 1.200,00€ 
 Τ.Ι. Νέου Ηρακλείου του Κ.Υ. Ν. Ιωνίας (Λεωφόρος Ηρακλείου 421, Νέο 

Ηράκλειο) 
 

3 Ένας (1) ανελκυστήρας - δεξιός 1.200,00€ 
 Τ.Ι. Αργυρούπολης του Κ.Υ. Γλυφάδας (Κύπρου 141, Αργυρούπολη)  

4 Ένας (1) ανελκυστήρας 1.200,00€ 
 Κ.Υ. Πατησίων (Ιωάννη Δροσοπούλου 157, Πατήσια)  

5 Ένας (1) ανελκυστήρας - αριστερός 1.200,00€ 
6 Ένας (1) ανελκυστήρας - δεξιός 1.200,00€ 
 Μ.Υ. Βύρωνα (Ρούμελης 7, Βύρωνας)  

7 Ένας (1) ανελκυστήρας 1.200,00€ 
 Τ.Ι. Υμηττού (Στρατονίκης 29, Υμηττός)  

8 Ένας (1) ανελκυστήρας 1.200,00€ 
   
 Σύνολο: 9.600,00€ 
 ΦΠΑ 24%: 2.304,00€ 
 Τελικό Σύνολο: 11.904,00€ 
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Οι Ανελκυστήρες που θα συντηρηθούν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (προς Συντήρηση) 

α/α Περιγραφή Ανελκυστήρα 
Διετές 
κόστος € 

 Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής του Κ.Υ. Αθήνας (Ηπείρου 17, Αθήνα)  
1 Ένας (1) ανελκυστήρας - αριστερός  
2 Ένας (1) ανελκυστήρας - δεξιός  
 Τ.Ι. Νέου Ηρακλείου του Κ.Υ. Ν. Ιωνίας (Λεωφόρος Ηρακλείου 421, Νέο 

Ηράκλειο) 
 

3 Ένας (1) ανελκυστήρας - δεξιός  
 Τ.Ι. Αργυρούπολης του Κ.Υ. Γλυφάδας (Κύπρου 141, Αργυρούπολη)  
4 Ένας (1) ανελκυστήρας  
 Κ.Υ. Πατησίων (Ι. Δροσοπούλου 157, Πατήσια)  
5 Ένας (1) ανελκυστήρας - αριστερός  
6 Ένας (1) ανελκυστήρας - δεξιός  
 Μ.Υ. Βύρωνα (Ρούμελης 7, Βύρωνας)  
7 Ένας (1) ανελκυστήρας  
 Τ.Ι. Υμηττού (Στρατονίκης 29, Υμηττός)  
8 Ένας (1) ανελκυστήρας  
   
 Διετές Σύνολο:  
 ΦΠΑ 24%:  
 Τελικό Σύνολο:  
 
Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες προληπτικής συντήρησης ανελκυστήρων, που είναι υποχρεωμένος να 
πραγματοποιήσει ο ανάδοχος συντηρητής, όπου όμως σε κάθε περίπτωση θα γίνονται με την συχνότητα, τον 
τρόπο και τις απαιτήσεις που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία και ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και αποκαταστάσεις 
βλαβών ή φθαρμένων ανταλλακτικών) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών 
και να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των 
ανελκυστήρων.  

Στον έλεγχο πρέπει να γίνονται ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες: 
1. Να εξετάζονται τα τοιχώματα, η οροφή και ο πυθμένας του φρέατος. 
2. Να επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων. 
3. Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο και το κυτίο σύνδεσης. 
4. Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας περιμανδάλωσης. 
5. Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής. 
6. Να ελέγχεται η λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και του κινητού δαπέδου, του θαλάμου και 
του ψευδοδαπέδου. 
7. Να εξετάζονται τα σημεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων στο θαλαμίσκο και το αντίβαρο. 
8. Να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσχοινων, σε όλο το μήκος τους για μηχανική καταπόνηση ή 
άλλη φθορά. 
9. Να ελέγχεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής, καθώς και ο ρυθμιστής 
ταχύτητας. 
10. Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα. 
11. Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του σήματος κινδύνου (κουδούνι). 
12. Να πληρούται με λάδι το κιβώτιο του ατέρμονα και το κιβώτιο αυτόματου διακόπτη. 
13. Να ωμομετρούνται όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για διαπίστωση τυχόν διαρροής. 
14. Να ελέγχονται όλες οι επαφές των ηλεκτρικών συνδέσεων και του ηλεκτρονόμου προστασίας τάσης. 
15. Να εξετάζεται η κατάσταση των φερμουίτ της πέδισης καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων. 
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16. Να ελέγχεται η κατάσταση των ασφαλειών, ο φωτισμός του θαλάμου, του μηχανοστασίου και του 
φρέατος καθώς και του ρελέ διαφυγής. 
17. Να εξετάζονται οι επαφές των πηνίων οροφών και των διακοπτών ανόδου –καθόδου. 
18. Να εξετάζεται η κατάσταση ασφαλειών. 
19. Να εξετάζεται γενικά η καλή λειτουργία και συμπεριφορά του ανελκυστήρα. 
20. Να ελέγχεται το υδραυλικό/ηλεκτρολογικό σύστημα του ανελκυστήρα (δεξαμενή λαδιού, κινητήρας, 
αντλία, τηλεσκοπικός κύλινδρος, λάστιχα, διαρροές κλπ) για την ασφαλή και καλή λειτουργία του. 
21. Να ελέγχονται οι ηλεκτρονικές διατάξεις και τα κυκλώματα (για τους ανελκυστήρες που διαθέτουν 
ηλεκτρονική πλακέτα λειτουργίας). Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό με κατάλληλη εμπειρία 
και γνώσεις για τον αντίστοιχο τύπο των ηλεκτρονικών συστημάτων του κάθε ανελκυστήρα, προκειμένου να 
αποφευχθούν βλάβες από άστοχες ενέργειες. 
22. Να ελέγχεται το σύστημα αυτόματου απεγκλωβισμού. 
23. Να καθαρίζεται ο χώρος του μηχανοστασίου, φρέατος κλπ και να απομακρύνονται τυχόν άχρηστα ή 
άσχετα, με τη λειτουργία του ανελκυστήρα, υλικά.  
 
Μετά από κάθε έλεγχο να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την επισκευή των φθορών των ελλείψεων ή 
ζημιών που βρέθηκαν, για την ασφαλή και κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα, αφού διακοπεί στο 
μεταξύ η λειτουργία του μέχρι την πλήρη τακτοποίηση του. Σε περίπτωση που αυτές κρίνονται επικίνδυνες 
θα τοποθετούνται πινακίδες σε όλες τις πόρτες οι οποίες να γράφουν «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ-Ο 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» από τον ανάδοχο. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια για τη συντήρηση ανελκυστήρων και να έχει 
καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στην 
Υπηρεσία της 1ης ΥΠΕ.  
2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα από το νόμο προβλεπόμενα κατάλληλα όργανα και μέσα και να 
απασχολεί εξειδικευμένα συνεργεία ανελκυστήρων, στελεχωμένα με αδειούχους τεχνίτες, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου οι ανελκυστήρες να λειτουργούν άψογα, αθόρυβα και χωρίς διακοπή.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει μόνιμο τεχνικό προσωπικό με τουλάχιστον 10 Ηλεκτρολόγους Δ΄ 
Ειδικότητας. Αυτό θα αποδεικνύεται με κατάθεση κατά την προσφορά κατάστασης προσωπικού από το 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και των επαγγελματικών αδειών των τεχνιτών, από όπου θα φαίνονται 
τα προσόντα και η εμπειρία του τεχνικού προσωπικού.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει και να καταθέσει κατά την προσφορά άδεια συνεργείων συντήρησης 
ανελκυστήρων με τρία (3) κινητά συνεργεία. 
Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες άδειες και τα πιστοποιητικά ή εξουσιοδοτήσεις (με ποινή 
αποκλεισμού). 
1. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 το οποίο εγγυάται ότι εφαρμόζεται εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για 
Συντήρηση και Επισκευές Ανελκυστήρων (με ποινή αποκλεισμού) 
2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 (με ποινή αποκλεισμού) 
3. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας OΗSAS 18001:2007  
Οι μισθοί, αποζημιώσεις, ημερομίσθια, ασφαλιστικά ταμεία του τεχνικού προσωπικού, για την συντήρηση 
του ανελκυστήρα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει τα τελευταία τρία έτη τον εκσυγχρονισμό και πιστοποίηση 
τουλάχιστον πέντε ανελκυστήρων σε κτίρια δημόσιας χρήσης του τομέα υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, 
κέντρα υγείας κτλ). Αυτό θα αποδεικνύεται από σχετικές επιστολές καλή εκτέλεσης.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον € 500.000,00 τα τελευταία τρία έτη. Αυτό 
θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των ισολογισμών των τελευταίων τριών ετών. 
Θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (με ποινή αποκλεισμού). 
3) Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει επισκεφθεί τις εν λόγω Π.Φ.Υ. (Κέντρα Υγείας, Τοπικές Μονάδες, 
Παραρτήματα κλπ) και να έχει λάβει γνώση των ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών των ανελκυστήρων των 
εν λόγω Π.Φ.Υ. και να είναι σε θέση να προμηθεύσει με κάθε υλικό τους ανελκυστήρες. Για το λόγο αυτό 
προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση για τα παραπάνω (με ποινή αποκλεισμού).  
4) Η προσφορά που θα δοθεί, θα αφορά υποχρεωτικά τιμή ανά ανελκυστήρα, συμπληρώνοντας τον 
αντίστοιχο πίνακα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 όπως παραπάνω, ώστε να είναι δυνατή η μείωση της τιμής σε 
περίπτωση διακοπής της λειτουργίας κάποιου ανελκυστήρα (π.χ. αντικατάσταση, κλείσιμο ή μεταφορά του 
ΠΕΔΥ-Μ.Υ. κ.λπ.). 
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5) Ο ανάδοχος με την έναρξη της σύμβασης θα παραλάβει τους ανελκυστήρες και υποχρεούται να συντάξει 
αναλυτική έκθεση ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης των ανελκυστήρων, όπου θα αναγράφει λεπτομερώς 
τυχόν ελλείψεις στις εγκαταστάσεις ή πιθανές βλάβες στη λειτουργία των ανελκυστήρων σύμφωνα με την 
ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, που ισχύει για την συντήρηση και επισκευή των 
ανελκυστήρων, την οποία κοινοποιεί άμεσα στην Υπηρεσία, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις αποκατάστασης, 
βελτίωσης καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα κατατεθεί και τριάντα (30) 
ημέρες πριν από την λήξη της σύμβασης. 
Επίσης θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστός Πίνακας για κάθε ανελκυστήρα, στον οποίο θα περιγράφονται 
αναλυτικά τα εξής: έτος άδειας λειτουργίας ανελκυστήρα, γενική περιγραφή (μηχανικός ή ηλεκτροκίνητος), 
θέση μηχανοστασίου, διάταξη χειρισμού, στάσεις/διαδρομή/ταχύτητα θαλάμου, αριθμός ατόμων/φορτίο, 
ανάρτηση, θύρες φρέατος & θαλάμου, πίνακας απεγκλωβισμού, διατάξεις μανδάλωσης, έμβολο/τροχαλία, 
οδηγοί θαλάμου, οδηγοί αντιβάρου, κινητήριος μηχανισμός, μειωτήρας, περιοριστής ταχύτητας, συσκευή 
αρπάγης, προσκρουστήρες θαλάμου/αντιβάρου, ηλεκτρολογικός πίνακας.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους ανελκυστήρες στον επόμενο ανάδοχο σε άψογη 
κατάσταση, χωρίς καμία εκκρεμότητα. Καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση προς επισκευή 
των ανελκυστήρων χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών 
(service tool) για την επισκευή τους ή και το επαναπρογραμματισμό τους. 
6) Ο ανάδοχος θα εκτελεί το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης, επίβλεψης και εξασφάλιση της 
καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής, την 
ισχύουσα νομοθεσία περί συντήρησης και ελέγχου ανελκυστήρων και  κατ’ ελάχιστο δύο φορές το μήνα. 
Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς και των 
υπολοίπων εξαρτημάτων των ανελκυστήρων για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν ανασφαλούς 
λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης 
ή και απορρύθμισης των μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων ασφαλείας και εξαρτημάτων αυτών. 
Περιλαμβάνει επίσης τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας, με 
εξάλειψη βλαβών και απορρυθμίσεων, καθώς επίσης και τον καθαρισμό και τη λίπανση όπου χρειάζεται 
όλων των εξαρτημάτων.  
7) Τα αναλώσιμα υλικά συντηρήσεως και η αντίστοιχη εργασία (υγρό καθαρισμού επαφών, στουπί, γράσο, 
λάδι κινητήρων, τεμάχια σύρματος, ενδεικτικές λυχνίες, κομβία κλήσεως-μπουτόν, προμήθεια και 
εγκατάσταση ανεξαρτήτου τύπου λαμπτήρων φωτισμού στο θάλαμο/φρεάτιο και λαστιχάκια θυρών), 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
8) Η συντήρηση ανελκυστήρων των μισθωμένων κτιρίων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής είναι απλή  (δεν 
περιλαμβάνει κόστος ανταλλακτικών  σαν  υλικό  και  εργασία,  εκτός  των  αναφερομένων  στην  ανωτέρω  
υποχρέωση  αύξοντος  αριθμού 7), και περιλαμβάνει στην ετήσια οικονομική προσφορά, μόνο τις εργασίες 
συντήρησης των ανελκυστήρων και την αποκατάσταση κάθε βλάβης, που  οφείλεται  σε  απορρύθμιση ή 
άλλη αιτία και  δεν  απαιτείται  αντικατάσταση  ανταλλακτικού, οιανδήποτε ημέρα  και ώρα, ανεξάρτητα  αν 
είναι εργάσιμος ή  μη, εφόσον κρίνεται απαραίτητο,  χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 
Σε περίπτωση επισκευής ή αποκατάστασης βλάβης των ανελκυστήρων που  απαιτείται αντικατάσταση 
ανταλλακτικών, σε μισθωμένα κτίρια γίνονται με δαπάνη  των ιδιοκτητών των κτιρίων ή με δαπάνη της 1ης 
Υ.ΠΕ. Αττικής, ανάλογα με  το  μισθωτήριο  συμβόλαιο. 
Ο ανάδοχος ενημερώνει την υπηρεσία της 1ης  Υ.ΠΕ.  ΑΤΤΙΚΗΣ,  η  οποία  ειδοποιεί  τον ιδιοκτήτη ή  τον 
νόμιμο  εκπρόσωπο  αυτού  για  την  ανάγκη  της  επισκευής,  η  οποία θα πρέπει να γίνει το  συντομότερο 
με δαπάνες του ή με δαπάνη της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, ανάλογα με το μισθωτήριο  συμβόλαιο,  ώστε  να  
αποκαθίσταται  η  ομαλή  λειτουργία  των  ανελκυστήρων, σε  χρονικό  διάστημα όπως ορίζεται  στη  
σύμβαση. 
Επίσης  ο ανάδοχος θα ενημερώνει την υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  για  την πορεία της 
αποκατάστασης της επισκευής ή της βλάβης μέχρι την πλήρη  αποκατάστασή της, ώστε να αποκαθίσταται η 
ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. 
9) Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την επισκευή βλαβών και τυχόν απαραίτητων 
ανακατασκευών θα είναι ευρύτερης χρήσης στην αγορά και θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία, 
αφού πρώτα αναφέρονται από τον συντηρητή τα εξής: 
Ι. Για τα υλικά που διατίθενται  αποκλειστικά από τον ανάδοχο, ο οποίος και μόνος τα κατέχει σ’ αυτή τη 
μορφή (όπου είναι δυνατό): 
α. Η ονομασία των ανταλλακτικών, η χώρα προέλευσης και κατασκευής και η κωδική ονομασία αυτού 
(λεπτομερής περιγραφή). 
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β. Η Τεχνική Περιγραφή, σχέδια, εγχειρίδια οδηγιών κ.λ.π. του ανταλλακτικού και επίσης όποιο εργαλείο 
απαιτείται για την συντήρηση ή επισκευή του. 
ΙΙ. Για τα υλικά που μπορεί να προμηθεύονται από τρίτους : 
α. Τα ανωτέρω α και β. 
β. Το όνομα και η διεύθυνση των κατασκευαστών τους, ή των προμηθευτών τους. 
Για τα ανταλλακτικά θα πρέπει να δίνεται γραπτή εγγύηση για τη διάρκεια ζωής τους. Επίσης θα πρέπει να 
είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, να 
φέρουν τη σήμανση CE (να προσκομίζεται βεβαίωση) και να πληρούν τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
κανονισμούς ασφαλείας. 
Πριν την τοποθέτηση θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. 
Η χρήση ανταλλακτικών μονοπωλιακής προέλευσης θα γίνεται μόνο όταν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί 
(συμβατότητα με την εγκατάσταση). 
Σε καμία όμως περίπτωση, ο Συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεστεί την αδυναμία εξεύρεσης των 
ανταλλακτικών 
Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα παραμένουν στην Μονάδα Υγείας ή Κέντρο Υγείας και θα 
τοποθετούνται σε χώρο που θα υποδεικνύεται.  
10) Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης των μισθωμένων κτιρίων, που στεγάζουν Π.Φ.Υ της 1ης Υ.ΠΕ, σε συνεργασία με 
τον ανάδοχο, αναλαμβάνει με ευθύνη του, τη διαδικασία για τον έλεγχο και την ετήσια πιστοποίηση των 
ανελκυστήρων από τον αρμόδιο φορέα αναγνωρισμένο/πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), διενεργώντας έναν έλεγχο ανά έτος και πιθανόν επανέλεγχο αν προταθούν 
παρατηρήσεις από τον φορέα. Ο Φορέας Ελέγχου πιστοποίησης μπορεί να είναι επιλογής του ιδιοκτήτη του 
κτιρίου ή επιλογής του αναδόχου, εφόσον υπάρξει σχετική συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.  
Το κόστος της πιστοποίησης, καθώς και τυχόν εργασιών αποκατάστασης βλαβών, που απαιτούνται για την 
πιστοποίηση των ανελκυστήρων, θα καλύπτεται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη. 
Για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων ορίζεται ως χρόνος παράδοσης δύο (2) μήνες από την υπογραφή 
της Σύμβασης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία και τον ιδιοκτήτη  τρείς μήνες πριν την 
λήξη της προθεσμίας, για την διενέργεια του περιοδικού   ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 9 του 
άρθρου 6 και την παράγραφο 1,  εδάφιο ε του άρθρου 10 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ28425 (ΦΕΚ  2604/Β/22-
12-2008). 
Ο ανάδοχος κοινοποιεί κατάλογο των αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης (παράγραφος 4, άρθρο 9 ΚΥΑ 
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ28425) στην Υπηρεσία  ή  τον  ιδιοκτήτη, η οποία ή ο οποίος (ιδιοκτήτης) είναι υπεύθυνη ή 
υπεύθυνος (ιδιοκτήτης) για την επιλογή του φορέα ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 3, άρθρο 9 της 
ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ28425. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι  και  η  διεκπεραίωση  όλων  των  διαδικασιών  μέχρι την ανανέωση 
των πιστοποιητικών και την ενημέρωση/θεώρηση των  βιβλιαρίων  συντήρησης από τον αρμόδιο φορέα (π.χ. 
υποβολή  αίτησης  ανανέωσης  πράξης  καταχώρησης,  σφράγισμα  των  βιβλιαρίων  συντήρησης  κ.λ.π.) 
Η Υπηρεσία ή ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα συλλογής προσφορών για την ανάθεση του ελέγχου σε 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ανελκυστήρων και ο ανάδοχος χωρίς αμοιβή είναι υποχρεωμένος να 
καταχωρίσει τον ανελκυστήρα στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
11) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται, πέραν των καθοριζομένων περιοδικών συντηρήσεων, να επιλαμβάνεται βλάβης, 
όταν ειδοποιηθεί από το Κέντρο Υγείας, την Μονάδα Υγείας ή  την Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. εντός ενενήντα 
(90) λεπτών από την ειδοποίηση (τηλεφωνικά και με ταυτόχρονη αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), διαφορετικά θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους διπλάσιου της ημερήσιας αποζημίωσης 
για κάθε ώρα καθυστέρησης. Οφείλει δε να ενημερώσει την Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας εγγράφως ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις - emails: ergon@1dype.gov.gr & 
det@1dype.gov.gr) για τη βλάβη και να συμπεριλάβει οικονομοτεχνική έκθεση, εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας. 
Εάν παρέλθει χρόνος πέραν των 12 ωρών χωρίς να προσέλθει τεχνικός για αποκατάσταση της βλάβης τότε η 
Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (Υ.ΠΕ.) αφενός θα έχει το δικαίωμα να καλέσει άλλο 
συνεργείο για αποκατάστασή της, με δαπάνη του δεύτερου συμβαλλόμενου αφ' ετέρου μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως για την Διοίκηση της1ης Υ.ΠΕ. και απαιτώντας οποιαδήποτε ζημία υπέστη 
η Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 
αναγγελίας βλαβών επί εικοσιτετράωρου λειτουργίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας όπου θα απαντά 
εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του συντηρητή. 
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Σε  περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα για οποιονδήποτε λόγο άνω των  πέντε  (5)  εργάσιμων ημερών 
με υπαιτιότητα του αναδόχου θα  του  επιβάλλεται οικονομική  ρήτρα ίση με 50,00€ (πενήντα ευρώ) χωρίς 
ΦΠΑ, για κάθε ημέρα και για κάθε ένα ανελκυστήρα που παραμένει ακινητοποιημένος (να προσκομιστεί 
βεβαίωση αποδοχής της άνω ρήτρας). 
12) Σε περίπτωση πτώσης του αυτόματου διακόπτη, ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να προσέλθει στο 
κτίριο για να τον επαναφέρει. Η Υπηρεσία οφείλει να αποκαταστήσει τον αυτόματο διακόπτη και αν το 
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται να ειδοποιήσει τον ανάδοχο.  
13) Για τυχόν βελτιώσεις ή επισκευές και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων και υλικών των εγκαταστάσεων 
που οφείλονται σε πράξεις βανδαλισμού ή που προκαλούνται από απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες 
(εισροή νερού, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς κλπ), ο ανάδοχος έχει υποχρέωση επίσκεψης εντός δύο (2) 
ωρών και την αποστολή οικονομοτεχνικής έκθεσης εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση. Η δαπάνη των 
εργασιών και υλικών δεν θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
14) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων από φορέα 
πιστοποίησης και να συνδράμει στη διεξαγωγή του, ως και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ύστερα 
από έγγραφη κλήση της Μονάδας Υγείας σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία ή ατύχημα, κατ' άρθρο 11 
της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/22-12-2008, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση της 1ης ΥΠΕ, καθώς 
αυτοί γίνονται στα πλαίσια της συντήρησης. 
15) Ο ανάδοχος υποχρεούται να δείξει στην Υπηρεσία: 
-  Την λειτουργία του γενικού διακόπτη του μηχανοστασίου. 
- Την απελευθέρωση εγκλωβισμένων ατόμων με τον χειρισμό του χειροκίνητου βαρούλκου. 
Παρόλα αυτά, στις περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών του ανελκυστήρα και απεγκλωβισμούς, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος αφού κληθεί τηλεφωνικά, στην άμεση επιδιόρθωση τους.  
Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσέρχεται εκτάκτως, αν χρειαστεί, στην Υπηρεσία 
κατόπιν ειδοποιήσεώς του, χωρίς αμοιβή. 
16) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει το Τεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιεί για 
τη συντήρηση-επισκευή-επιθεώρηση των ανελκυστήρων, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο σε μία Ασφαλιστική 
εταιρεία που θα καλύψει : 
· Αστική Ευθύνη ανελκυστήρων 
· Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο και κατ’ ατύχημα 
· Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές). 
· Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα. 
και να προσκομίσει τα σχετικά ασφαλιστήρια στην Υπηρεσία. 
Θα πρέπει επίσης να τηρούνται οι  όροι και οι απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας εργαζομένων  και προστασίας 
περιβάλλοντος. 
 
Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση εργασιών 
· Φορτοεκφορτώσεις υλικών 
· Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου 
· Χρήση σκαλωσιάς (αν απαιτηθεί) και λοιπές διαδικασίες ανάρτησης 
· Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσμένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κλπ) 
· Χρήση συσκευών κόλλησης 
· Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειας τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού) 
· Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά) 
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Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  
Για το σύνολο και το χρονικό εύρος υλοποίησης των εργασιών μέχρι και την τελική παραλαβή τους θα 
εφαρμόζεται η οδηγία  92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και Κινητών 
εργοταξίων ” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π∆.17/96, Π∆.159/99 
κ.λ.π.). 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 (Π.Δ.17/96, Π.Δ159/99) 
όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ.305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και 
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
· Προστατευτική Ενδυμασία ΕΛΟΤ ΕΝ863: Protective clothing – Mechanical properties – Test Method: 
Puncture resistance – Προστατευτική ενδυμασία – Μηχανικές ιδιότητες – Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε 
διάτρηση  
· Προστασία χεριών και βραχιόνων EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια 
προστασίας έναντι  μηχανικών κινδύνων.  
· Προστασία κεφαλιού ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets - Βιομηχανικά κράνη προστασίας.  
· Προστασία ποδιών EN ISO20345:2004: Personal protective equipment - Safety Μέσα ατομικής 
προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας.  
· Προστασία οφθαλμών ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95 & 166 : Mesh type eye and face protectors for industrial and non-
industrial use against mechanical hazards and/or heat – Μέσα ατομικής προστασίας  ματιών και προσώπου 
τύπου  μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και  μη βιομηχανική χρήση. 
17) Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση ατυχήματος, που προξενηθεί είτε στο προσωπικό των Μονάδων Υγείας, είτε 
σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τη λειτουργία των ανελκυστήρων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
ίδιου ή των από αυτόν εντεταλμένων για τη συντήρηση, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτός, 
υποχρεούται δε να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχημα προκληθείσα βλάβη ή ζημία (θετική 
ή αποθετική). Γενικά ο συντηρητής θα φέρει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση 
ατυχήματος. 
18) Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ειδικό βιβλίο συντήρησης των ανελκυστήρων εις διπλούν αριθμημένο και 
θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία. Το ένα θα παραμένει στον διαχειριστή της Μονάδας Υγείας, το δε 
άλλο στον συντηρητή. Και στα δύο βιβλία θα αναγράφονται όλες οι γενόμενες συντηρήσεις σημειωμένων 
και των αντίστοιχων ημερομηνιών, οι τυχόν αλλαγές πιστοποιημένων εξαρτημάτων και οι υποδείξεις του 
συντηρητή μετά από κάθε επιθεώρηση, καθώς και όλες οι βλάβες που εμφανίζονται στους ανελκυστήρες.  
Τα βιβλία θα είναι απαραίτητα υπογεγραμμένα στο τέλος του μήνα ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
πληρωμή. Θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από την Υπηρεσία οι εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των ανελκυστήρων και θα είναι ευκρινώς και αναλυτικά γραμμένα από τον τεχνικό υπάλληλο του 
αναδόχου. 
Η πληρωμή θα γίνεται μόνο για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν και συντηρούνται από τον Ανάδοχο. 
19) Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, εντός 45 ημερών, από την ανάληψη της συντήρησης με τις 
προαναφερόμενες κάθε είδους υποχρεώσεις του (συνολικά ή επιμέρους), η 1η ΥΠΕ μπορεί να τον κηρύξει 
έκπτωτο. 
20) Η 1η ΥΠΕ Αττικής έχει το δικαίωμα διακοπής της Σύμβασης από μέρους της, εφόσον το επιθυμεί και για 
οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425(ΦΕΚ Β’/2604/22-12-2008) αρθρ. 8, 
παρ. 2, «εάν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής επιθυμεί την αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να 
προειδοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή, το συνεργείο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της 
αλλαγής και στο διάστημα αυτό να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο συνεργείο», χωρίς να οφείλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση, πέραν των συντηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν. 
21) Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την 1η ΥΠΕ για τις απαραίτητες επισκευές και τη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων. 
22) Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται να προμηθευτεί τα  ανταλλακτικά από τον ανάδοχο. Εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, η Υπηρεσία θα μπορεί να ζητήσει οικονομική προσφορά από άλλη εταιρεία και να επιλέξει την 
πιο συμφέρουσα. 
Αν η προμήθεια του ανταλλακτικού ανατεθεί σε άλλη εταιρεία και όχι στον ανάδοχο, τότε αυτός οφείλει να 
αποκαταστήσει τη βλάβη εντός 24ώρου από την παράδοση των απαραίτητων υλικών στην Μονάδα Υγείας. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αξιώσει τιμή εκτός λογικής της αγοράς για την προμήθεια των  
ανταλλακτικών  και  την  εργασία  τοποθέτησής τους, δύναται η Υπηρεσία να τον κηρύξει έκπτωτο με 
γραπτή ενημέρωση. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ανά έτος εγκατάστασης η ισχύουσα νομοθεσία, με βάση της οποίας θα 
πρέπει να διενεργείται ο έλεγχος των ανελκυστήρων. 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
       Η προσφορά να σταλεί έως 6/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 σε κλειστό φάκελο στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11521) αναγράφοντας στο τίτλο τη λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το προσφερόμενο είδος, τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και να έχει 
ισχύ 60 (εξήντα) ημερών. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Οι  εταιρείες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ  να σημειώσουν στη προσφορά τους: 
α) σελίδα παρατηρητηρίου και τιμή (εφόσον υπάρχει το είδος που προσφέρουν) 
β) αν δεν υπάρχει αντίστοιχο του προσφερομένου είδους στο παρατηρητήριο, θα το γράψουν  οπωσδήποτε 
στην προσφορά τους (υπ’ ευθύνη τους). 

   

ΕΤΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 
που έχουν εγκατασταθεί πριν την 
02/1963 

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) 

ΦΕΚ 408/Α/7-12-1931 & 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ            
ΚΥΑοικ.Φ9.2/28425                 (ΦΕΚ 
2604Β/2008) 

1) Το έτος εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα και οι αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται από 
το εφαρμοζόμενο νομιμοποιητικό 
έγγραφο για τον ανελκυστήρα: 

πιστοποιητικό φορέα ελέγχου ή 
άδεια λειτουργίας ή πράξη 
καταχώρησης ή προέγκριση 
εγκατάστασης ή άδεια οικοδομής του 
κτίσματος επί του οποίου έχει γίνει η 
εγκατάσταση του ανελκυστήρα 

2)Τα Νομοθετήματα: 
ΒΔ (ΦΕΚ408/Α/07-12-1931), 
ΒΔ127/1963 (ΦΕΚ23/Α/16-2-1963), 
ΒΔ37/1965 (ΦΕΚ10/Α/17-1-1966),  
ΒΔ890/1968 (ΦΕΚ311/Α/31-12-
1968)            έχουν καταργηθεί και 
ισχύουν μόνο ως τεχνικές 
προδιαγραφές     

 3) Οι τεχνικές απαιτήσεις βελτίωσης 
της ασφάλειας του Παραρτήματος ΙΙΙ 
της ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ2604Β/2008) συμπληρώνουν 
τις τεχν.προδιαγραφές που ίσχυαν 
κατά την εποχή εγκατάστασης του 
ανελ/ρα με τους περιορισμούς του 
άρθρου 15 "Μεταβατικές Διατάξεις" 

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

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) 

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

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

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) 

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

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

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) 

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

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

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) 

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

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

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) 

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

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

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

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999 (ΕΝ 81.1:1998) 
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999  (ΕΝ 81.2:1998) 
& ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 

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

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 
(ΦΕΚ 2604Β/2008) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1+Α3 

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2+Α3 & 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
(ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 
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Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά τους δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν. 
Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν  Υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία αναλυτικά θα 
πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον 
οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι : 
 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος 

αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν 
4412/2016. 

 Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – Ασφαλιστική 
Νομοθεσία).     

 Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.            
 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει 

ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.  
 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας εφόσον 
ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης , της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.   

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο              
 Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό. 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για 

αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 
Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις  δύναται να ζητηθούν από τον μειοδότη, 
από την Διοίκηση 1η Υ.ΠΕ Αττικής σύμφωνα με την περί προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)  
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά  μέσα)  που καλείται να υποβάλει ο ανάδοχος  εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, 
οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Α: 103 του Ν. 4412/2016, να προσκομιστούν μαζί με την σύμβαση. 
Α)  όσον αφορά την παράγραφο 1 του Α: 73, Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του Α: 
73. 
Β) Όσον αφορά την παρ. 2 του Α: 73 ,  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την αρμόδια, κατά 
περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του  ότι έχουν εκπληρωθεί οι  υποχρεώσεις του φορέα, 
όσον  αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , σύμφωνα με  την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση) για την καταβολή φόρων,  αποδεικτικά 
ενημερότητας για χρέη  προς το ελληνικό δημόσιο. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από το άνοιγμα των προσφορών και τη 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.  
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της 
κατακυρωτικής απόφασης. Στην περίπτωση  που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η 
υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
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σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι 
οποίες 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 Χ 
του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. 
 
 
 
                                                                                            Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 
                                                                                           ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΚΙΣΚΗΡΑ 
 
 
Εσωτερική Διανομή : Τμήμα Προμηθειών   
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