
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες υπηρεσίες συντήρησης και πιστοποίησης 
των εγκαταστάσεων των δύο (2) ανελκυστήρων τριών (3) στάσεων του κτηρίου του 
Δημαρχείου Καλαμπακίου, για το χρονικό διάστημα τριάντα τριών (33) μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων προβλέπει: 
 
Α. Τακτικές επισκέψεις και ρυθμίσεις (δύο ανά μήνα) 
Β. Χειρισμούς σε περιπτώσεις διακοπής- θέση σε κανονική λειτουργία – 
μικροεπισκευές χωρίς ανταλλακτικά - απεγκλωβισμούς. 
 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την εξειδίκευση, τον κατάλληλο εξοπλισμό και το 
τεχνικό προσωπικό με την ειδική Άδεια, που προβλέπεται, (ΠΔ 108, ΦΕΚ Α/141/12-
06-2013 και ΚΥΑ 28425/2008, όπως ισχύουν σήμερα), ώστε να προλαμβάνεται η 
περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ζημιάς της εγκατάστασης από λάθος χειρισμό. 
 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες συντήρησης των 
ανελκυστήρων, συμπεριλαμβάνεται και ο Περιοδικός έλεγχος, η πιστοποίηση, (από 
αρμόδιο φορέα, των ανωτέρω 2 (δύο) ανελκυστήρων του Δήμου και η έκδοση των 
απαιτούμενων Πιστοποιητικών Περιοδικού ελέγχου, ισχύος ενός (1) έτους, για την 
καταχώρηση τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604 
ΦΕΚ 2604 /Β΄/22.12.2008. 
 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. Φ.Α / 9.2 / ΟΙΚ 28425 / ΦΕΚ 2604/22-12-2008 και 
συγκεκριμένα την παράγραφο ε, του άρθρου 10 που αφορά περιοδικούς ελέγχους 
και δοκιμές ανελκυστήρων, σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το ευρύ 
κοινό, ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 
χρόνο. O φορέας πιστοποίησης των ανελκυστήρων, που θα κληθεί από τον ανάδοχο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικού 

καταστήματος Καλαμπακίου. 
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συντήρησης ανελκυστήρων) 



της υπηρεσίας συντήρησης των ανελκυστήρων, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος- 
κοινοποιημένος οργανισμός (φορέας ελέγχου) κατά την έννοια της ΚΥΑ 
39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ 1047/Β/13-04-2016). Οι υπηρεσίες του φορέα πιστοποίησης 
θα αποζημιωθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο του τιμολογίου. Ο 
ανάδοχος της συντήρησης, ακολούθως, όταν παραδώσει στον Δήμο τα 
πιστοποιητικά Περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων, που θα έχουν εκδοθεί από 
τον φορέα Πιστοποίησης και θα εκδώσει τιμολόγιο προς τον Δήμο, σύμφωνα με την 
προσφορά του. 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο  1ο: Μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρα τριών (3) στάσεων 

Για την μηνιαία συντήρηση ενός ανελκυστήρα τριών στάσεων, σύμφωνα με 

την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008), από συνεργείο συντήρησης 

που κατέχει την απαιτούμενη σχετική άδεια, με όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τα άρθρα 4 & 6 αυτής.  

Για την μηνιαία  συντήρηση ενός ανελκυστήρα 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ. : Ογδόντα πέντε ευρώ (85,00 €) 

 

Άρθρο 2ο: Επιθεώρηση ανελκυστήρα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 28425/Φ.Α.9.2 

(ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).  

Επιθεώρηση ανελκυστήρα από πιστοποιημένο φορέα διαπιστευμένο από το 

ΕΣΥΔ για έλεγχο – πιστοποίηση ανελκυστήρων. Ο φορέας, μετά την πιστοποίηση και 

τον τυχόν επανέλεγχο, θα πρέπει να εκδώσει και παραδώσει το προβλεπόμενο για 

την καταχώρηση ή ανανέωση καταχώρησης πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου. 

Στην παρούσα, εκτός από την επιθεώρηση, έχει προβλεφθεί και 

επανέλεγχος, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το φορέα (π.χ. αν υπάρχουν 

ελλείψεις στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα και απαιτηθούν επισκευές – 

βελτιώσεις). 

Για την ετήσια επιθεώρηση ενός ανελκυστήρα, τυχόν επανέλεγχο και την 

έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού. 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ. : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150,00 €) 

 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Μηνιαία συντήρηση 
ανελκυστήρα τριών 
(3) στάσεων 
Δημαρχείου 
Καλαμπακίου   

Μήνας 

 
(2 ανελκυστήρες 

* 33 μήνες )= 
66 

85,00 5.610,00 

2 

Επιθεώρηση 
ανελκυστήρα, 
σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 28425/Φ.Α.9.2 
(ΦΕΚ 2604/Β/22-
12-2008).  

 

τεμ 
(2 ανελκυστήρες 

*3 έτη)= 
6 

150,00 900,00 

Δαπάνη Εργασιών 6.510,00 

Φ.Π.Α.( 24%) 1.562,40 

Συνολική δαπάνη 8.072,40 

 

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  8.072,40 € με 

Φ.Π.Α  και θα καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Κ.Α.10/ 6264.03 κατά το έτος 2021 

κατά το ποσό των 2.269,20€ κατά το έτος 2022 κατά το ποσό των 2.901,60 € και 

κατά το έτος 2023 κατά το ποσό των 2.901,60€ σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 Αντικείμενο υπηρεσίας 
 
Η παρούσα αφορά τις απαραίτητες υπηρεσίες συντήρησης και πιστοποίησης των 
εγκαταστάσεων των δύο (2) ανελκυστήρων του κτηρίου του Δημαρχείου 
Καλαμπακίου, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και για τριάντα τρεις (33) μήνες. 
 
Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις 

 ΚΥΑ 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ 1047/Β/13-04-2016) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για 

την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους 

ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για 

ανελκυστήρες». 

  ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) 

«Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, 

λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως 

ισχύει σήμερα. 

 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

 N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 

114/2006) 

 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 

87/2010). 

 ΚΥΑ οικ. Φ.Α / 9.2 / ΟΙΚ 28425 / ΦΕΚ 2604/22-12-2008 

 

Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με 
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 
Τα τεύχη, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας, είναι κατά σειρά 
ισχύος τα κατωτέρω: 
1. Ο Προϋπολογισμός 
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Η Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
 
 
 
 



Άρθρο 4 
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 
αναδόχου. 
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά (ανά 6 ή ανά 12 μήνες) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και με την προσκόμιση των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του 
Ν.4412/2016. 
  
Άρθρο 5 
Σύμβαση 
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. 
 
Άρθρο 6 
Παράδοση, παραλαβή υπηρεσίας, κυρώσεις, προθεσμίες, ποιοτικός έλεγχος 
Η υπηρεσία θα είναι για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και για τριάντα τρεις μήνες (33) μήνες. 
Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη εκτέλεση της υπηρεσίας, ο 
ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021. 
 
Άρθρο 7 
Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης. 
Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των 
αιτήσεων συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή  υποψηφίων, την 
διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωμοδότηση για το 
κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, 
την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών λειτουργούν 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021. 
 
Άρθρο 8 
Εγγυήσεις 
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς η αξία της σύμβασης είναι  κατώτερη 
από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ 
 
Άρθρο 9 
Φόροι – τέλη – κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης της υπηρεσίας. 
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η 
διαφορά θα βαρύνει το Δήμο και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των υπηρεσιών ή 
των ειδών. 
 
Άρθρο 10 
Περιεχόμενα προσφορών 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή και ό,τι είναι απαραίτητο 
για την αξιολόγηση των προσφορών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν 
ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία. 
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι δυνατό να ζητηθούν συμπληρωματικές 
διευκρινήσεις και πρόσθετα στοιχεία. 

 



 

Καλαμπάκι, 18.03.2021 

 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

 Η Προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. 

  

  

  

  

Καραγαϊτάνη Γιαννούλα Σωφρονιάδου Μαρία 

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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