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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση ανελκυστήρων ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και 

Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην Συντήρηση ανελκυστήρων 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 

4.020,00 € χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2019 Μελέτη. 
 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05 /12/2019. 

 

     Καλείστε μέχρι και την 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 03.00 μ.μ., να 

καταθέσετε την προσφορά σας στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και 

Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξ/πολης , Καρτάλη 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

- Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 

- Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο). 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 

προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις 

βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω 

λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 



εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση 

είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ 

επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως 

και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 27/2019 μελέτης και 

ότι τα είδη που προσφέρω τηρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η 

συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).   

γ. Φορολογική ενημερότητα 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

  Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη των ανωτέρω και 

Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της σύμβασης.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
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«Συντήρηση ανελκυστήρων ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
 Με την μελέτη αυτή προβλέπετε η συντήρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται στο ΚΑΠΗ Α, 

ΚΑΠΗ Β και στο κτήριο Διοίκησης του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ. 

Η εργασία συντήρησης θα γίνεται κάθε μήνα για να καλύψει τις ανάγκες της απρόσκοπτης 

λειτουργίας των ανελκυστήρων σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.2/29362/1957/05 και την άμεση αντιμετώπιση 

βλαβών και δυσλειτουργειών όποτε αυτές προκύψουν. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 4.984,80 €  με  

τον Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6264.02 «Συντήρηση ανελκυστήρων», του προϋπολογισμού του 

Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης  

έτους 2020. 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Αλεξανδρούπολη    22-11-2019 

Ο  Αν. Προϊστάμενος Οικονομικού 
 

 
 
 

Γκαμπιτσάκης Ζαχαρίας 

  

 
Αλεξανδρούπολη    22-11-2019  

Η  Συντάξασα 
 

 
 
 

Δουλακάκη Μαρία 
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Προϋπολογισμός μελέτης (Ενδεικτικός) 

Cpv 

50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 3.780,00 

Cpv 

42419510-4 Μέρη ανελκυστήρων 240,00 

 

 

 

Α/Α Περιγραφή Μ/Μ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Συντήρηση ανελκυστήρα 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΕΣ 12 80 960,00 

2 

Πιστοποιητικό 

καταλληλότητας ΤΕΜ 1 300 300,00 

3 

Συντήρηση ανελκυστήρα 

ΚΑΠΗ Α ΜΗΝΕΣ 12 80 960,00 

4 

Πιστοποιητικό 

καταλληλότητας ΤΕΜ 1 300 300,00 

5 

Συντήρηση ανελκυστήρα 

ΚΑΠΗ Β ΜΗΝΕΣ 12 80 960,00 

6 

Πιστοποιητικό 

καταλληλότητας ΤΕΜ 1 300 300,00 

7 Ανταλλακτικά ΤΕΜ 8 30 240,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 4.020,00 

    ΦΠΑ 24% 964,80 

    Γεν. ΣΥΝΟΛΟ 4.984,80 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Αλεξανδρούπολη    22-11-2019 
Ο  Αν. Προϊστάμενος Οικονομικού 

 
 
 

 
Γκαμπιτσάκης Ζαχαρίας 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, για την συντήρηση τριών ανελκυστήρων. 

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών 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 

μηχανικών 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 των 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. 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Τον Ν.4412/2016 

 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    

Από 1-1-2020 έως 31-12-2020 

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για 

την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας . 

 θα πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε μήνα και θα ενημερώνει το 

βιβλιάριο συντήρησης.  

 Θα παρίσταται και θα ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις 

αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και 

στοιχείων του ανελκυστήρα. 



 υποχρεούται να παρίσταται μετά από κλήση του κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων 

στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων. 

 μεριμνά και ενημερώνει τον πρόεδρο του νομικού προσώπου για τις απαραίτητες 

επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Εκδίδει το πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα. 

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

 

Το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 

 

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός 

ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 

κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με 

το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

4.984,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Η αμοιβή καταβάλλεται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και χρηματικού 

εντάλματος. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 

ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις.     

                  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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