
 
 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23.584.80€ 
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 19.020,00€ ΦΠΑ 4.564.80€) 

 
CPV: 50750000-7 

 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24/01/2020 
 
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2  

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54621 

Τηλέφωνο 2315200095 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  v.palikisianos@ntng.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλης Παλικισιάνος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ntng.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

 Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  είναι Νομικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που 
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς μέσω της 
ανάπτυξης της θεατρικής τέχνης, ανήκει στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 4 του Ν.4412/2016 και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα 
αρχή.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.ntng.gr είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του ενδιαφερομένου στο e-mail: 
v.palikisianos@ntng.gr. 
 
2.  Θεσμικό πλαίσιο 
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις όπως ισχύουν: 
1. Το Ν.2273/1994  (Α’ 233) «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο και άλλες διατάξεις»,  
2. Το Ν 2690/1999 «Κώδικας  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ( Α΄45), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Tο Ν 3861/2010 για «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις (Α΄112) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGpvOLn-TbAhWMa1AKHfwUAXIQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uth.gr%2Fstatic%2Fmiscdocs%2Fpromithies%2Fnomos_2690.pdf&usg=AOvVaw0c1np8-QlOcCQyx2-7EVWg




 
 

 

4. Το Π.Δ. 118/1997 Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Α’ 106) 

5. Το Π.Δ. 90/2009 (Α΄ 116) Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού 
Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 

6. Τη με αριθμ.  ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/591660/45074/ 43990/1366 Υπουργική 
Απόφαση Ορισμού ΔΣ 

7. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/591664/45075/43991/1367 Υπουργική 
Απόφαση Ορισμού Καλλιτεχνικού Διευθυντή 

8. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α'/01-04-2019). 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α'/25-04-2019). 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67 /Α'/03-05-2019). 
 
3.  Εφαρμοστέα Διαδικασία 
Απευθείας ανάθεση  σύμφωνα με το άρθρο 118 & 328  του Ν.4412/2016. 
 
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Συντήρηση Ανελκυστήρων Κοινού και σκηνών Της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών και του Βασιλικού Θέατρου για 2 έτη.              
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό κοινού λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50750000-7 
 
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣ CPV ΠΟΣ/ΤΑ ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

6 ΑΤ/6 ΣΤΑΣΕΩΝ  

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

2 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

6 ΑΤ/6 ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

3 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

4 ΑΤ/3 ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

4 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

10ΑΤ/4 ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

5 ΦΟΡΤΗΓΟΣ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

3000kg/3 

ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 55 1.320,00 





 
 

 

6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

4 ΑΤ/5 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

7 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

8 ΑΤ/5 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

8 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

3 ΑΤ/5 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

9 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

7 ΑΤ/3 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

10 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

7 ΑΤ/3 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

11 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

2 ΑΤ/3 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 68.25 1.638,00 

12 ΦΟΡΤΗΓΟΣ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

4000kg/3 

ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ 55 1.320,00 

ΣΥΝΟΛΟ 19.020,00 

ΦΠΑ 24% 4.564.80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.584.80€ 

 
 
ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙV 
 
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 19.020,00€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
Η ανάλυση της χρηματοδότησης είναι: 
 

Κωδικός Εγκεκριμένος Π/Υ  Διατεθέντα   

Αιτιολογία   Διά της παρούσης Υπόλοιπο 

62-07-02-000-2020 33.770,08€ 
 8.717,50€ 

ΦΠΑ 24%:2.092,00€ 
(10.809.70€) 

25.803.33€ 





 
 

 

62-07-02-000-2021  
 9.510.00€ 

ΦΠΑ 24%¨2.282,40€ 
(11.792,40€) 

 

62-07-02-000-2022  
 792,50€ 

ΦΠΑ 24%: 190.20€ 
(982.70€) 

 

 
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
7.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  
7.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 
8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

8.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 





 
 

 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

8.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά τη βάσει της τιμής. 
10. Κριτήρια Επιλογής: 
10.01 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 





 
 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της υπηρεσίας ήτοι υπηρεσίες συντηρήσεις ανελκυστήρων. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα οικονομικοί φορείς εφόσον, απαιτείται, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας του σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και να  έχει 
καταχωρηθεί στο μητρώο που διατηρεί η αρμόδια Διεύθυνση. 
10.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία (2016, 2017, 2018) κατ’ ελάχιστον 20.000,00€  
Τεκμηρίωση: Δημοσιευμένοι ισολογισμοί  τριετίας 2016-2017-2018 (για επιχειρήσεις που 
τηρούν διπλογραφικό σύστημα παρακολούθησης) ή Ε3 τριετίας 2016-2017-2018 (για 
επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης). 
10.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  
α) Να έχουν εκτελέσει μία τουλάχιστον  σύμβαση κάθε έτος για την τριετία 2016-2017-
2018, στο αντικείμενο της συντήρησης ανελκυστήρων.  
Tεκμηρίωση: Μια σύμβαση για κάθε έτος της τριετίας 2016-2017-2018. 
β) το συνεργείο που θα απασχοληθεί στη συντήρηση να διαθέτει τα απαιτούμενα από το 
νόμο πτυχία ή τις απαιτούμενες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. 
Τεκμηρίωση: άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ή πτυχία.  
γ) να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συντήρηση του συνόλου των 
ανελκυστήρων. 
Τεκμηρίωση: Υπεύθυνη Δήλωση.  
δ) Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την επισκευή βλαβών και τυχόν 
απαραίτητων ανακατασκευών θα είναι ευρύτερης χρήσης στην αγορά. 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 και να φέρουν τη σήμανση CE 
Τεκμηρίωση:  Βεβαίωση-Υπεύθυνη Δήλωση και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όταν 
χρησιμοποιηθούν καθώς και η γραπτή εγγύηση τους. 
10.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας   
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 
α) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  για την 
διαχείριση της ποιότητας & ΕΛΟΤ ΕΝ 13015:2001+A1:2008 για την συντήρηση & επισκευή 
ανελκυστήρων, σε ισχύ. 
11. Αποδεικτικά μέσα 





 
 

 

11.1 για την απόδειξη της παραγράφου 8.1 περί λόγων  αποκλεισμού απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση (παράρτημα ΙΙΙ). 
11.1  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 10.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Επίσης ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο τη σχετικής άδειας της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας του σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και 
επικυρωμένο αντίγραφο καταχώρησης  στο μητρώο που διατηρεί η αρμόδια Διεύθυνση. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επιμελητήριο, εφόσον απαιτείται. 
11.2 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
10.2 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των 
ετών 2016,2017 και 2018. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
11.3 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 10.3 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 
   1) Μια σύμβαση για κάθε έτος της τριετίας 2016-2017-2018 στο αντικείμενο της 
συντήρησης ανελκυστήρων 
   2) απαιτούμενες άδειες και πτυχία 
   3) Υπεύθυνη Δήλωση διάθεσης του εξοπλισμού προκειμένου για τη  άρτια εκτέλεση της 
σύμβασης. 
   4) Βεβαίωση-Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την 
επισκευή βλαβών και τυχόν απαραίτητων ανακατασκευών θα είναι ευρύτερης χρήσης στην 
αγορά. 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 και να φέρουν τη σήμανση CE 
11.4 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα προσκομίζουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2008  για την διαχείριση της ποιότητας & ΕΛΟΤ ΕΝ 13015:2001+A1:2008 για την 
συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων, σε ισχύ. 
11.5 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 





 
 

 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
12.1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους των προσφορών τους 
με κατάθεσή τους ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier στο 
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54621 
κτηρίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 8ο όροφος. 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 24/01/2020 και ώρα 10:00 πμ. 
12.2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον 
προορισμό τους.  
12.3. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Ο  ενιαίος σφραγισμένος φάκελος οφείλει να φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 

54621 
 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο 
και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα 
στοιχεία όλων των μελών) 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών   24/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ 

Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

 
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει  επιμέρους φακέλους που θα φέρουν σχετική σήμανση:  
(α) Φάκελο δικαιολογητικών όπου θα περιλαμβάνονται: 
- Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
παράγραφο 4 (παράρτημα ΙΙΙ) 
- Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος ΙΙ 
- Φορολογική Ενημερότητα 
- Ασφαλιστική Ενημερότητα  
- όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  στη παράγραφο 11. 
 
 
(β) Φάκελος οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα Ι). 
 
13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
Τμηματικά στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών και 
με την συμπλήρωση του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών. 
Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: 

 





 
 

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.   

Ιδίως βαρύνεται με κράτηση  0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%  

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 
14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:  
14.1. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης 
στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.  
14.2. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκ μέρους του επιλεγέντος υποψηφίου, 
συνεπάγεται τη μονομερή από το ΚΘΒΕ λύση της Σύμβασης αζημίως.  
15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 
16. Δικαίωμα Ένστασης: 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.4412/2016 
 
 

 
 
 
 
                                                           Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΘΒΕ                   
 
 
 
                                                                                                  Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτιου                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

 
Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣ CPV ΠΟΣ/ΤΑ ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ/ΣΗΣ 

ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

6 ΑΤ/6 ΣΤΑΣΕΩΝ  

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

2 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

6 ΑΤ/6 ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

3 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

4 ΑΤ/3 ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

4 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

10ΑΤ/4 ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

5 ΦΟΡΤΗΓΟΣ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

3000kg/3 

ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΜΣ 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

4 ΑΤ/5 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

7 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

8 ΑΤ/5 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

8 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

3 ΑΤ/5 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

9 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

 50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   





 
 

 

7 ΑΤ/3 ΣΤΑΣΕΩΝ  ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

10 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

7 ΑΤ/3 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

11 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 

2 ΑΤ/3 ΣΤΑΣΕΩΝ  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

12 ΦΟΡΤΗΓΟΣ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

4000kg/3 

ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

50750000-7 24 ΜΗΝΑΣ   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 

Συνολική Δαπάνη Αριθμητικώς με ΦΠΑ:  
Συνολική Δαπάνη Ολογράφως  με ΦΠΑ: 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία  
 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εκπρόσωπος της επιχείρησης 
………………………………. : 
έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, τους οποίους αποδέχομαι 
όλους ανεπιφύλακτα. 

Ημερομηνία:      ……….2020 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.   
 

ΠΡΟΣ(1): ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και 
Επώνυμο Πατέρα:  

 

Όνομα και 
Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου (Εmail):  





 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εκπρόσωπος της επιχείρησης 
………………………………. : 
Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 4, της παρούσης 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

Ημερομηνία:      ……….2020 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.   

 

ΠΡΟΣ(1): ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και 
Επώνυμο Πατέρα:  

 

Όνομα και 
Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί
ου (Εmail):  





 
 

 

Παράρτημα IV 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Αντικείµενο των προδιαγραφών αποτελεί η προληπτική-τακτική και τυχόν έκτακτη 
συντήρηση (βλάβες) των ανελκυστήρων, οι οποίοι είναι ήδη εγκατεστημένοι και λειτουργούν 
επί 24ωρης βάσης στα κτίρια του ΚΘΒΕ, Βασιλικό Θέατρο και Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα μήνα 

 

Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική και έκτακτη συντήρηση (βλάβες) όλων των 
ανελκυστήρων του ΚΘΒΕ (συνολικά δώδεκα -12-).  

 

Κτίριο   

Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών 

Εθνικής Αμύνης 2 ΤΚ 
54621 Θεσσαλονίκη 

JWGX+JR  

Τέσσερις (4) Επιβατηγοί 

6ατόμων/6στάσεων 

6ατόμων/6στάσεων 

4ατόμων/3στάσεων 

10ατόμων/4στάσεων 

Ένας (1) Φορτηγός- ανυψωτική 
πλατφόρμα 3000kg 3 
στάσεων 

Αρμόδιος τεχνικός: κ. Αντωνίου τηλ:2315200046 

Βασιλικό Θέατρο 

Λεωφ. Μεγ. 
Αλεξάνδρου,  

ΤΚ 54621 Θεσσαλονίκη  

JWGX+3R  

Έξι (6) Επιβατηγοί 

4ατόμων/5στάσεων 

8ατόμων/5στάσεων 

3ατόμων/5στάσεων 

7ατόμων/3στάσεων 

7ατόμων/3στάσεων 

2ατόμων/3στάσεων 

Ένας (1) Φορτηγός- Ψαλιδωτή 
ανυψωτική πλατφόρμα 
4000kg 3 στάσεων 

Αρμόδιος τεχνικός: κ. Γιαντσιδιώτης τηλ:2315200246 

 

Οι παραπάνω αριθμοί χωρητικότητας ατόμων για κάθε ανελκυστήρα, δεν ανταποκρίνονται 
στο μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του ανελκυστήρα και είναι ενδεικτικοί. 





 
 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να επισκέπτονται τα κτίρια του ΚΘΒΕ για επιτόπια αυτοψία 
και έλεγχο των ανελκυστήρων, κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους τεχνικούς του ΚΘΒΕ. 

 

Οι προσφορά θα συμπεριλαμβάνει την πλήρη συντήρηση σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και επιπλέον το κόστος για: 

α) για την ασφάλιση του κάθε ανελκυστήρα έναντι αστικής ευθύνης.  

β) ανταλλακτικά και εξαρτήματα αντικατάστασης για την φυσιολογική φθορά αλλά και για 
την περίπτωση βανδαλισμού ή κακής χρήσης. 

 

Η τακτική συντήρηση γενικότερα περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο 
των ηλεκτρικών, υδραυλικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, 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 µμηχανικών 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 τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα µε τους κανόνες της 
τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων 
ασφαλείας. Τα τυχόν ανταλλακτικά που απαιτούνται σε περιπτώσεις βλάβης ή τακτικής 
συντήρησης, συμπεριλαμβάνονται στο κόστος.  

 

Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, θα φέρουν τις νόµιµες και συµβατές 
πιστοποιήσεις (σήµανση CE, κλπ). Τυχόν µικροϋλικά, λιπαντικά, είδη καθαρισµού κλπ 
βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

1. Η συντήρηση των ανελκυστήρων και οι γενικότερες υποχρεώσεις του αναδόχου- 
υπεύθυνου συντηρητή, θα πραγµατοποιείται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων και όρων:  

α) ΚΥΑ - αριθµ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 (ΦΕΚ 1797/21-12-2005). Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης µε την οποία 
συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/11.9.1997) 
κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των 
ανελκυστήρων. 

β) Αριθµ. ΦΑ  ́9.2/7543/403 (ΦΕΚ 696/3-5-2007)Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθµ. οικ 
Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (Β  ́ 1797) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, 
λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.  

γ) Αριθµ. ΦΑ 9́.2 οικ. 14143/720 (ΦΕΚ 1111/4-7-2007) Τροποποίηση διατάξεων της κοινής 
υπουργικής απόφασης οικ Φ Α  ́9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β  ́1797), όπως τροποποιήθηκε 
µε την κοινή υπουργική απόφαση Φ Α  ́9.2/7543/403/3.5.2007 (Β  ́696) περί εγκατάστασης, 
λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.  





 
 

 

δ) Αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008)-Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά 
µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.  

 

2. Κατ’ εφαρµογή και της σχετικής νοµοθεσίας η τακτική/προληπτική συντήρηση ορίζεται σε 
δυο -2- φορές το µήνα (µια -1- ανά 15 ηµέρες). Ο ελάχιστος χρόνος συντήρησης για κάθε 
ανελκυστήρα ορίζεται στα 30 λεπτά της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση 
του συνεργείου συντήρησης. 

 

3. Για τους ανελκυστήρες του ΚΘΒΕ θα πρέπει να υπάρχει η πλήρης ενσωµάτωση των 
προτύπων ΕΛΟΤ και το πρόγραµµα συντήρησης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον έλεγχο 
των σηµείων που προβλέπουν τα πρότυπα. 

 

4. Η αποκατάσταση της έκτακτης βλάβης/ανάγκη για απεγκλωβισμό θα υλοποιείται όλο το 
24ωρο και Σάββατο και Κυριακή συμπεριλαμβανομένων και εθνικών αργιών, κατόπιν 
σχετικής ενηµέρωσης (τηλεφωνικής ειδοποίησης) του αναδόχου – συντηρητή. Ο µέγιστος 
χρόνος ανταπόκρισης ορίζεται σε 1 ώρα και ισχύει και για τους επιβατηγούς αλλά και για 
τους φορτηγούς ανελκυστήρες. 

 

5. Η αποκατάσταση σοβαρότερων βλαβών θα πραγµατοποιείται άµεσα. Σε περίπτωση δε, 
που απαιτείται εξειδικευμένο ανταλλακτικό ή εργασία «µεγάλης έκτασης» και τα οποία δεν 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν άµεσα, , ο ανάδοχος-συντηρητής οφείλει να ενηµερώνει την 
Τεχνική Υπηρεσία του ΚΘΒΕ και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία µε 
την τελευταία, µε σκοπό την ταχεία αποκατάσταση του εµφανιζόµενου προβλήµατος.  

 

6. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος, για την ασφάλεια 
των εξυπηρετούµενων ατόµων, θα πρέπει να διακόπτεται άμεσα η λειτουργία του και να 
τοποθετούνται µέχρι της επισκευής του, σε όλες τις θύρες και σε όλους τους ορόφους, 
πινακίδες µε την ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». Στις 
περιπτώσεις συντήρησης, θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλες τις θύρες και σε όλους τους 
ορόφους πινακίδες, µε την ένδειξη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».  

 

7. Από τον συντηρητή θα τηρείται ειδικό βιβλίο συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα 
θεωρηµένο από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα βρίσκεται 
στο ΚΘΒΕ σε ειδικό χώρο που θα υποδείξει η ΤΥ. Στα βιβλία θα αναγράφονται όλες οι 
γενόμενες συντηρήσεις, σημειούμενων και των αντίστοιχων ημερομηνιών, ως και όλες οι 
βλάβες που εμφανίζονται στους ανελκυστήρες. Το βιβλίο συντήρησης θα φέρει απαρέγκλιτα 
την υπογραφή του συντηρητή σε κάθε συντήρηση, µε τυχόν επισημάνσεις και σημειώσεις. 

 

8. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται από τους αναγνωρισμένους φορείς 
ελέγχου ανελκυστήρων στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας 
των ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 της αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 
(ΦΕΚ 2604/22-12-2008). Θα περιλαµβάνονται όλες οι δοκιµές και οι έλεγχοι που 
προβλέπονται και θα επαναλαµβάνονται κάθε έτος, κατ’ εφαρµογή της αριθµ. οικ. 





 
 

 

Φ.Α/9.2/OIK. 28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008). Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τους 
ανελκυστήρες σε άριστη κατάσταση ούτως ώστε να είναι εφικτός ο επανέλεγχός τους και η 
πιστοποίηση αυτών. Επιπρόσθετα οφείλει στο να παραβρίσκεται κατά την διαδικασία 
ελέγχου και να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή αυτής, όπως επίσης υποχρεούται στην  
προσκόμιση των απαραίτητων φορτίων (βαρών) για την πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα, 
χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Το κόστος για την πιστοποίηση από φορέα βαρύνει το ΚΘΒΕ. Η 
επιλογή του φορέα θα γίνεται από το ΚΘΒΕ 

 

Εργασίες Συντήρησης  - Έλεγχος λειτουργικότητας και ασφάλειας  

 

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. 

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 από την Δ/νση Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύουν, για τη συντήρηση 
ανελκυστήρων και να έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης, επικυρωμένο αντίγραφο 
της οποίας πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία μας. 

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. Οι μισθοί, αποζημιώσεις, ημερομίσθια, 
ασφαλιστικά ταμεία του τεχνικού προσωπικού, για την συντήρηση του ανελκυστήρα 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 

3) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ-ISO 9001:2008  για διαχείριση ποιότητας ή ισοδύναμο & ΕΛΟΤ ΕΝ 
13015:2001+A1:2008 για την συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων, σε ισχύ 

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. 





 
 

 

4) 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. 

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. 

5) 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. 

6) Βεβαίωση-Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την 
επισκευή βλαβών και τυχόν απαραίτητων ανακατασκευών θα είναι ευρύτερης χρήσης στην 
αγορά. 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 και να φέρουν τη σήμανση CE. 

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 

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 

7) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των 
ανελκυστήρων. 

Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιληφθεί της 

αποκατάστασής της το αργότερο εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίησή του. Εάν παρέλθει 
χρόνος πέραν των έξι (6) ωρών χωρίς να προσέλθει τεχνικός για αποκατάσταση της βλάβης 
τότε η Υπηρεσία, αφενός θα έχει το δικαίωμα να καλέσει άλλο συνεργείο για αποκατάστασή 
της με δαπάνη του αναδόχου, αφ’ ετέρου μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως για την 
Υπηρεσία και απαιτώντας οποιαδήποτε ζημία υπέστη. 

8) Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση ατυχήματος, που προξενηθεί είτε στο προσωπικό του ΚΘΒΕ, 
είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε σε υλικά του ΚΘΒΕ ή τρίτων, 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. 

9) Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την υπηρεσία μας για τις απαραίτητες 
επισκευές και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




