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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων που είναι 
εγκατεστηµένοι σε δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καλαµάτας.  Συγκεκριµένα προβλέπεται η 
συντήρηση των ακόλουθων επτά (7) ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων. 
 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

1 1
ο
 ΚΑΠΗ Μπούτση 1 

KLEEMANΝ HELLAS 
Τ150  

3 

2 ∆ηµαρχείο Αριστοµένους 28 
KLEEMANΝ HELLAS 

Τ250 
2 

3 
Λάρδα (Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) 

Θουκυδίδου 2 
KLEEMANΝ HELLAS 

Τ250  
2 

4 
Πνευµατικό Κέντρο (µεταφοράς 
σκηνικών) 

Αριστοµένους 33 
ARGANO TIPO AR35-4A 

Nο imp // matr argano 
A3012  

3 
(3.700 
kgr) 

5-6 
Πνευµατικό Κέντρο 
(προσώπων, 2 ανελκυστήρες) 

Αριστοµένους 33 Sta GR HELLAS 2 6 

7 
Τσίγκου (∆/νση ∆ιοικητικών 
∆ήµου Καλαµάτας) 

Αριστοδήµου 22 
KLEEMANΝ HELLAS 

Τ350  
3 

 
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό 
των 3.999,52 € (ευρώ) µε το Φ.Π.Α. (23%) και θα βαρύνει  τον Κ.Α. 30-7331.06 του έργου 
«Συντήρηση ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων» µε πηγή χρηµατοσότησης ∆.Π.. 
Η χρονική διάρκεια των εργασιών συντήρησης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης σε 12 (δώδεκα) µήνες µε δυνατότητα παράτασης τριών (3) µηνών χωρίς 
αναπροσαρµογή της κατακυρωθείσας τιµής µε επικαιροποίηση της σύµβασης, µε χρέωση των 
αντίστοιχών κωδικών των επόµενων οικονοµικών ετών. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια συντήρησης ανελκυστήρων από την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας ή της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να 
έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ∆ιεύθυνση αυτή και να διαθέτει τα 
κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008. 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, της επιστήµης και µε τις 
οδηγίες της επίβλεψης. 
Η τιµή θα προσφερθεί ως τιµή µονάδας ανά ανελκυστήρα το µήνα.  Η συνολική τιµή θα είναι ίση 
µε τιµή µονάδος Χ 7 Χ12 + ΦΠΑ. 
Με την ανάληψη των καθηκόντων συντήρησης ο ανάδοχος θα µεταφέρει τους ανελκυστήρες 
στην  µερίδα του και θα αναλάβει :  
1. την παραλαβή των βιβλιαρίων συντήρησης από το αρµόδιο τµήµα,  
2. την συµπλήρωση τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και   
3. την ενηµέρωση τους µε καταγραφή όλης της προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης 

έως σήµερα.  
 

 

     Ο προϊστάµενος                                 Θεωρήθηκε  
             Ο  συντάξας                                 Τµήµατος Μελετών                           Ο ∆ιευθυντής Τ.Υ.                
     Καλαµάτα    10/02/2015                   Καλαµάτα      / 02/ 2015                   Καλαµάτα      / 02/ 2015 
 

 
 
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ           
   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ            ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ελάχιστες εργασίες που απαιτούνται για την 
προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του ∆ήµου Καλαµάτας και την 
συµµόρφωση µε την σχετική νοµοθεσία και πρότυπα.   
 
Ειδικότερα ο ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ) 
Υποχρεούται να προβαίνει στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και αποκαταστάσεις 
βλαβών ή φθαρµένων ανταλλακτικών) συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων υλικών και 
µικροϋλικών : 
 

• να επιθεωρεί τον ισοζυγισµό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών) 

• να επιθεωρεί το εύκαµπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού 

• να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιµανδαλώσεως εντός του 
φρέατος 

• να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής 

• να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής και κινητού 
δαπέδου, θαλάµου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν 

• να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου 

• 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 τάνυσή τους 
να είναι ίδια και να ελέγχεται µε δυναµόµετρο ανά τετράµηνο 

• να ελέγχει την κατάσταση των θερµούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των 
ευθυντηρίων ράβδων 

• να ελέγχει τη στάθµη ελαίου και κιβωτίου του ατέρµονα 

• να ωροµετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής 
ή βλάβης 

• να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόµων ορόφων, των ηλεκτρονόµων 
ανόδου - καθόδου, παρουσία τάσεως έναντι γης σε µεταλλικά µέρη 

• να ελέγχει την ολίσθηση των συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθµιστή 
ταχύτητας 

• να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων, το 
φωτισµό του θαλάµου, του µηχανοστασίου του φρέατος 

• να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήµατος που δίνει 

• να ελέγχει την σωστή σήµανση εντός και εκτός του θαλάµου και να την αποκαθιστά 
(όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες) 

• να αποκαθιστά τον σωστό φωτισµό στους θαλάµους αντικαθιστώντας τους καµένους 
λαµπτήρες 

 
Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρση τυχόν 
φθορών, ελλείψεων ή ζηµιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των 
ανελκυστήρων.   
 
Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των 
εξυπηρετούµενων ατόµων θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία του και να τοποθετεί µέχρι της 
επισκευής του, πινακίδες στις θύρες όλων των ορόφων µε τίτλο : «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Ο 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». 
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Σε περίπτωση που η επικίνδυνη λειτουργία διαπιστωθεί από το προσωπικό της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας τότε αυτό αναρτά την παραπάνω πινακίδα και ειδοποιεί τον 
συντηρητή για την επισκευή του στους χρόνους που έχουν ορισθεί. 
 
Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί µέρους, θεωρούνται βασικά στοιχεία για την 
ανάληψη συντήρησης καθώς και επισκευής των  ανελκυστήρων του ∆ήµου Καλαµάτας προς 
ανάθεση. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

1. Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγµατοποιηθούν θα είναι οι προβλεπόµενες από το 
Νόµο όπως αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές :  

• του προτύπου ΕΛΟΤ 81.1. (ηλεκτροµηχανικοί ανελκυστήρες),  

• του προτύπου ΕΛΟΤ 81.2. (υδραυλικοί ανελκυστήρες) και 

• του προτύπου ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστηµένων 
ανελκυστήρων πριν την εφαρµογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ ) καθώς και από τα 

• ΦΕΚ Β 815/11-9-97 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων , εφαρµογή της 95/16/ΕΚ) 

• ΦΕΚ Β 291/8-3-2002 (συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων) 

• ΦΕΚ 1797/21-12-2005 (αντικατάσταση όρων των 2 προηγουµένων, ισχύον νοµικό 
πλαίσιο για παλιούς και νέους ανελκυστήρες)  

• ΦΕΚ 2604 Β / 22-12-2008 (Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων) 

 
Η συντήρηση γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες, κατά την διάρκεια της σύµβασης, 
από τη νοµοθεσία διατάξεις. 

 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση των ανελκυστήρων δύο φορές το 

µήνα, (την 1η και την 15η κάθε µήνα) σε εργάσιµη ηµέρα, απαραίτητα κατά τις πρωινές 
ώρες και µε την παρουσία του επιβλέποντος. 

 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιδείξει σε όλους τους φύλακες και στο τεχνικό 

προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας τον τρόπο απεγκλωβισµού για την περίπτωση 
εγκλωβισµού σε δυσχερείς ώρες.  

 
4. Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης στην ταχεία προσέλευση στα κτίρια του ∆ήµου 

Καλαµάτας για την επισκευή κάθε εµφανιζόµενης βλάβης και την αποκατάσταση της 
κανονικής λειτουργίας των ανελκυστήρων εντός τριών (3) ωρών το αργότερο από της 
ειδοποιήσεώς του από την υπηρεσία ανεξαρτήτως εργάσιµης ή µη ηµέρας και επί 24 ώρου 
βάσεως και για όλες τις ηµέρες του χρόνου. 

 
5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τα καθοριζόµενα από το Νόµο συνεργεία σε 

αριθµό και άδειες.  Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσει τις αντίστοιχες άδειες και βεβαιώσεις 
ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί.  

 
6. Επίσης υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα 

προβλεπόµενα βιβλία συντήρησης: 
α) κάθε 15 ηµέρες ότι γίνεται προληπτική συντήρηση και οι ανελκυστήρες λειτουργούν µε 
ασφάλεια, 
β) καθηµερινά και για οποιαδήποτε βλάβη - ανωµαλία στην λειτουργία των ανελκυστήρων    
 
 

7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει βιβλία συντήρησης - επιθεώρησης των 
ανελκυστήρων θεωρηµένα από την αρµόδια Νοµαρχία, στα οποία θα τηρείται χωριστή 
µερίδα παρακολούθησης για κάθε έναν από τους εγκατεστηµένους σε κτίρια του ∆ήµου 
Καλαµάτας ανελκυστήρες και τα οποία θα ενηµερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη 
του εργολάβου για τη συντήρηση και τις επισκευές που έλαβαν χώρα. 



Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως σε καλή κατάσταση και προστατευµένα στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Καλαµάτας και στη θέση τους εντός των 
µηχανοστασίων θα υπάρχει καρτέλα ελέγχου, όπως προβλέπεται από την σχετική 
νοµοθεσία, την οποία θα ενηµερώνει για οποιαδήποτε παρέµβαση, µε αντίστοιχη σήµανση 
ότι τα βιβλία βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία. 
Τα βιβλία θα είναι υπογεγραµµένα στο τέλος του τριµήνου ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την πληρωµή. Θα είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή για έλεγχο από τους αρµόδιους 
τεχνικούς και την Επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης και επισκευής 
των ανελκυστήρων καθώς και από τον Τεχνικό Ασφαλείας.  

 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ      

Η προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου: 

 
• Εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεις 

• Εργασίες αποκατάστασης βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν 

• Το κόστος της παρουσίας του τεχνικού για την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των 
ανελκυστήρων για περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο 

• Το πλήρες κόστος όλων των αναλώσιµων ανταλλακτικών, που υπόκεινται σε 
φθορά λόγω φυσιολογικής χρήσης και θα χρειαστούν σε πιθανή βλάβη του κάθε 
ανελκυστήρα, ενώ 

• Εξαιρούνται τα υλικά µεγάλης αξίας (συρµατόσχοινα, τροχαλίες, κινητήρες, 
µειωτήρες, αντλίες, µπλοκ βαλβίδων, και αυτοτελείς µηχανισµοί όπως τα inverter, 
και οι κεντρικές πλακέτες λειτουργίας). 

 
1. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί µετά το 

πέρας των συµβατικών του υποχρεώσεων, µε πρωτόκολλο και χωρίς καµία επιφύλαξη, ότι 
αφορά την καλή λειτουργία των Ανελκυστήρων, µε το ισχύον τεχνικό πρότυπο, καθώς 
επίσης και πρόσβαση προς επισκευή χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου 
διάγνωσης βλαβών (service tool) για την επισκευή τους ή και το επαναπρογραµµατισµό 
τους. 

 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει από την Περιφέρεια ή άλλο αρµόδιο όργανο τις 

όποιες εγκρίσεις, θεωρήσεις κ.λπ. απαιτούνται για να τηρούνται τα βιβλιάρια των 
ανελκυστήρων και οι έννοµες υποχρεώσεις του ∆ήµου. 

 
3. Το προσωπικό που εµφανίζεται για συντήρηση πρέπει να πηγαίνει στον αρµόδιο για τη 

συντήρηση του κάθε κτιρίου και να δηλώνει την άφιξη του στο χώρο για την επισκευή και να 
υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας κάθε φορά για οποιαδήποτε είδος 
συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα της εισόδου και εξόδου. 

 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην σύνταξη του ειδικού δελτίου επιθεώρησης των 

ανελκυστήρων ενός εκάστου ανά 15νθήµερο (την 1η και 15η κάθε µήνα). Η σύνταξη και η 
παράδοση του δελτίου στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου είναι υποχρεωτική για 
την πληρωµή. Όµοια και η επίδειξη των συµπληρωµένων βιβλιαρίων στην Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας. 

2. 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 και τις έκτακτες επισκέψεις 
κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών)  
β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της 
βλάβης εφόσον δεν συµπληρωθούν τα βιβλιάρια για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο   
γ) υπογεγραµµένο το µηνιαίο φύλλο ελέγχου εργασιών µε τις αντίστοιχες εργασίες  
δ) τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων υπογεγραµµένα. 

 



ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων από τον προµηθευτή για την τήρηση των όρων της σύµβασης 
προµήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα : 
 
Η αµοιβή για τη συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος του τριµήνου συντήρησης και 
αφού θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες. 
 
Οι προσφερόµενες τιµές στο διαγωνισµό, παραµένουν σταθερές, χωρίς αναπροσαρµογή, σε όλη 
τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  
 
Βασικό στοιχείο εγγύησης για τον όρο αυτό είναι η υποχρέωση του αναδόχου, πλέον της 
εγγύησης καλής λειτουργίας, να παραδώσει στον συντηρητή που θα τον διαδεχθεί µε τον 
διαγωνισµό που θα γίνει µε την λήξη της σύµβασής του, µε πρωτόκολλο, χωρίς καµία επιφύλαξη 
σχετικά µε το σύµφωνο των εγκαταστάσεων µε το ισχύον τεχνικό πρότυπο κατά τον χρόνο της 
διαδοχής και τους όρους της παρούσης σύµβασης. 

 
 
ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η 
αντικατάσταση µικροϋλικού είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να το αντικαταστήσει χωρίς καµία 
χρέωση του ∆ήµου Καλαµάτας για ανταλλακτικό και επισκευή, στον προβλεπόµενο χρόνο. 
 
Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης µε ρύθµιση απαιτεί πολύ χρόνο (ηµέρες), 
συντάσσεται αιτιολογηµένη έκθεση από τον συντηρητή.  
 
Σε περίπτωση που η βλάβη απαιτεί αποκατάσταση µε ρύθµιση, η οποία οφείλεται σε προφανή 
βανδαλισµό χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά της εγκατάστασης, συντάσσεται 
αιτιολογηµένη έκθεση από τον Ανάδοχο η οποία και εγκρίνεται από το ∆ήµο Καλαµάτας και 
ζητείται έγκριση πληρωµής ως εργασία µη υπαγόµενη στην υποχρέωση του Αναδόχου. Ο ∆ήµος 
Καλαµάτας διατηρεί το δικαίωµα να αγοράζει τα ανταλλακτικά από την αγορά. 

 
 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών µε αµίαντο στις σιαγόνες των φρένων ή οπουδήποτε 
αλλού. 
Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιονδήποτε ανελκυστήρα ο συντηρητής είναι 
υποχρεωµένος να ενηµερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο µε τα µηχανολογικά και ηλεκτρολογικά 
σχέδια και υπολογισµούς ή την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπως απαιτεί ο ΕΛΟΤ 81.1 
και την πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σύµφωνα µε την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) 
Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997  και την νεώτερη νοµοθεσία. 
Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συµπληρωµατικά στοιχεία, αιτήσεις - πιστοποιητικά υλικών 
κλπ,  θα είναι υπογεγραµµένα από τα κατά νόµο επιτρεπόµενα πρόσωπα και θα υποβληθούν σε 
δύο όµοια αντίγραφα στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας. 
Για την προµήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύµφωνα µε τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης 
και της ισχύουσας Νοµοθεσίας, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τις βεβαιώσεις 
αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και µε τα σχετικά σχέδια/εγχειρίδια/οδηγίες 
χρήσης - λειτουργίας ή προγραµµατισµού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο 
παρακολούθησης του ανελκυστήρα.  
 
Ακόµη, θα τοποθετείται σηµείωµα στον φάκελο µε τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή 
προµηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και εφόσον είναι προϊόν του 
συντηρητή, δήλωση για υποστήριξη επί δέκα έτη µε όµοια ανταλλακτικά και την παρούσα τιµή 
του ως υλικού µη τοποθετηµένου.  Επίσης θα δίνεται στον διαχειριστή/υπεύθυνο του κτιρίου και 
όποιο εργαλείο (προγραµµατιστής κλπ.) έχει κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, 
προγραµµατισµό, συντήρηση του ανταλλακτικού ή µηχανισµού. 

 



 
ΠΟΙΝΕΣ 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα άνω των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα του επιβάλλεται ποινή ίση µε την µηνιαία αποζηµίωση για τον 
συγκεκριµένο ανελκυστήρα συν το 20% της συνολικής µηνιαίας αποζηµίωσης του. 
 
Επίσης ο ∆ήµος Καλαµάτας θα έχει όλο το δικαίωµα να καλέσει εξωτερικό συνεργείο για την 
αποκατάσταση της βλάβης και τα έξοδα θα παρακρατηθούν από την αµοιβή του Ανάδοχου.  
 
Ο εργολάβος υποχρεούται να δηλώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας εγγράφως 
και εγκαίρως τον προγραµµατισµό και την προβλεπόµενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 
 
 

 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. 
Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητες 

  1 
Άρθρο 1.  
Μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων δηµοτικών 
κτιρίων (δύο φορές το µήνα) 

1 Τεµ. 7 x 12 = 84     
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
 

Άρθρο 1 :Μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων 
Συντήρηση των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστηµένοι σε δηµοτικά κτίρια. Η συντήρηση θα 
γίνεται δύο φορές το µήνα, ανά δεκαπενθήµερο, στους ανελκυστήρες που αναφέρονται στην 
Τεχνική Έκθεση και θα είναι σύµφωνη µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή - 
Προδαιγραφές της παρούσας µελέτης. 
Τιµή ενός τεµαχίου : 38,71 € 
Ολογράφως : τριάντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 

Α/Α Είδος  Εργασίας 
Ποσότητες 

(τεµ.) 
Τιµολόγηση 

(€) 
∆απάνη 

(€) 

1 
Μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων δηµοτικών 
κτιρίων (δύο φορές το µήνα) 

84 38,71 3.251,64 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ     3.251,64 
Φ.Π.Α. 23%   747,88 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.999,52 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 

Α/Α Είδος  Εργασίας 
Ποσότητες 

(τεµ.) 
Τιµολόγηση 

(€) 
∆απάνη 

(€) 

1 
Μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων δηµοτικών 
κτιρίων (δύο φορές το µήνα) 

84   

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
 

Φ.Π.Α. 23% 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
   

   

   

  Σφραγίδα και υπογραφή 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών και αφορά την 
συντήρηση των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστηµένοι σε δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου 
Καλαµάτας.  Πρόκειται για επτά (7) συνολικά ανελκυστήρες.   

 
2.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η παροχή των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις : 
 

• του Π.∆ 28/1980,  

• της Υπ. Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ),  

• του Ν. 2286/95 

• του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995,  

• του Π.∆ 346/98 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 18/00,  

• του Ν.3448/2006,  

• των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/2006,  

• του Π.∆. 60/07 

• του Π.∆. 118/2007,  

• της παράγραφο 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,  

• της εγκυκλίου ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.1.2./4194/2009 του Υπ. Εσωτερικών 

• της υπ’ αρ. 35130/739/09.08.2010 απόφασης Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 
1291/11.08.2010 τεύχος Β’) 

 
καθώς και όπως αυτά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης. 
 

 
3.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Η ζητούµενη παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση ανελκυστήρων σε δηµοτικά κτίρια 
απαιτείται να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένους αδειούχους τεχνίτες, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιεί την συντήρηση των ανελκυστήρων στο 
σύνολο των κτιρίων δύο φορές το µήνα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή 
– Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί, µετά 
το πέρας των συµβατικών του υποχρεώσεων, µε πρωτόκολλο και χωρίς καµία επιφύλαξη, σε ότι 
αφορά την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων, µε το ισχύον τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και 
πρόσβαση προς επισκευή χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης 
βλαβών (service tool) για την επισκευή τους ή και το επαναπρογραµµατισµό τους. 

Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα άνω των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου θα του επιβάλλεται ποινή ίση µε την µηνιαία αποζηµίωση για τον 
συγκεκριµένο ανελκυστήρα συν το 20% της συνολικής µηνιαίας αποζηµίωσης του. 
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4.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην σύνταξη του ειδικού δελτίου επιθεώρησης 

των ανελκυστήρων ενός εκάστου ανά 15νθήµερο (την 1η και 15η κάθε µήνα). Η σύνταξη και η 
παράδοση του δελτίου στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου είναι υποχρεωτική για την 
πληρωµή, όπως και η επίδειξη των συµπληρωµένων βιβλιαρίων στην Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου Καλαµάτας.  Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ανά τρίµηνο και θα πρέπει να 
υποβάλλονται µαζί µε το τιµολόγιο τα κάτωθι:  
α) λίστα µε τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες επισκέψεις 
κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών)  
β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της 
βλάβης εφόσον δεν συµπληρωθούν τα βιβλιάρια για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο   
γ) υπογεγραµµένο το µηνιαίο φύλλο ελέγχου εργασιών µε τις αντίστοιχες εργασίες  
δ) τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων υπογεγραµµένα. 

 
 
 
 
 
 

 

 

    Ο προϊστάµενος                                 Θεωρήθηκε  
             Ο  συντάξας                                 Τµήµατος Μελετών                           Ο ∆ιευθυντής Τ.Υ.                
     Καλαµάτα  10/02/2015                      Καλαµάτα      /02/2015                   Καλαµάτα       /02/2015 
 

 
 
 
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ           
   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ            ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

 
 
 
 
 
 
 


