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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  1 0 /2017 

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ               

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία : 13/12/2017 

Ημέρα :ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ώρα :09:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙAΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ημερομηνία : 13/12/2017 

Ημέρα : ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ώρα : 09:30 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ, 

1ος ΟΡΟΦΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50750000-7 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 303 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
12.096,77 € 

Κ.Α.Ε. ΚΑΕ 0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μόνιμων εγκαταστάσεων»  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                            
----------------------------------------------------------- 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 
-----------------------------------------------------------------                                  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Διεύθυνση    : Περιουσίας και Προμηθειών 

Tμήμα  :  Προμηθειών              

Ταχ.Δ/νση    : Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα 

Τηλέφωνο    : 210-3275026 

E-mail            :t.prom@eteaep.gov.gr  
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

    

                                          Αθήνα, 01-12-2017 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ :        199090   
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κο. Καποτά Αθανάσιο, Διοικητή και Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α.Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 

όπως ισχύουν και ιδίως:  

1. Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τα άρθρα 74-85 και 90 του  Ν. 4387/2016  (ΦΕΚ 85/Α/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις 

φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 

3. Τον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

4. Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

5. Τον Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

6. Το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 

στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»  

7. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

8. Τον Ν. 4013/11 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»  

9. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

10. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
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11. Τον Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

12. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

13. Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία» 

14. Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της  ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Έγκριση του “Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β’ 3698) 

15. Τη με αριθμ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων» 

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425 (ΦΕΚ-2604/Β/22-12-2008) 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, με θέμα «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, 

λειτουργία, συντήρησης και ασφάλεια ανελκυστήρων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

17. Το Β.Δ. περί εγκαταστάσεως ανελκυστήρων 37/23-12-65 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

18. Τους Κανόνες Ασφαλείας για την Κατασκευή και Εγκατάστασης Ανελκυστήρων Προσώπων 

ή μικρών φορτίων Μέρος Ι: Υδραυλικοί Ανελκυστήρες ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1/98. 

19. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ/29-6-05 σχετικά με τους ανελκυστήρες.  

 

Β. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) Απο φαση του Υπουργου  των 

Οικονομικω ν για αυ ξηση και ορισμο  σε ΕΥΡΩ του χρηματικου  ποσου  του α ρθ.83 παρ.1 του 

Ν. 2362/1995 για τη συ ναψη δημοσι ων συμβα σεων που αφορου ν προμη θεια προι ο ντων, 

παροχη  υπηρεσιω ν η  εκτε λεση ε ργων. 

Γ. Την υπ’ αριθ. Φ.80000/55949/14809/30-12-2016 (ΦΕΚ 4288 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. «Δια ρθρωση των 

οργανικω ν μονα δων του Ενιαι ου Ταμει ου Επικουρικη ς Ασφα λισης και Εφα παξ Παροχω ν 

(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)(Ν.Π.Δ.Δ.)». 

Δ. Την υπ’αριθ.πρωτ.26385/24-02-2017 απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., περί 

συγκρότησης συλλογικών οργάνων. 
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Ε.  Την υπ’ αριθ. 1260/40η/08-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 

με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη συντηρητή 

των είκοσι  (20) ανελκυστήρων των κτιρίων ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ 

Ζ. Την υπ’ αρ. 824/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σε βάρος του ΚΑΕ,η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 824 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 

Η. Την ανάγκη για τη συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
Συνοπτικο  διαγωνισμο  με σφραγισμε νες προσφορε ς και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμήσε 

Ευρώ για το ε ργο της συντη ρησης των ει κοσι (20) ανελκυστη ρων των κτιρι ων ιδιοκτησι ας του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικο  δια στημα απο  01/01/2018 έως 31/12/2018 και με δικαι ωμα 

ανανέωσης για ένα (1) ακόμα έτος. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη αφορά ετήσια σύμβαση και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

#15.000,00# € (δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 

ΚΑΕ 0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων» του τακτικού 

προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το έτος 2018. 

 

Άρθρο 1 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην μηνιαία προληπτική και επισκευαστική συντήρηση 

των είκοσι (20) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια ιδιοκτησίας 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ως ακολούθως: 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 - ΑΘΗΝΑ:  

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 300kg, 4 ατόμων, 4 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ:  

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, αριστερός Νο1, ονομαστικού φορτίου 

600kg, 8 ατόμων, 6 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 
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Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, δεξιός Νο2, ονομαστικού φορτίου 600kg, 8 

ατόμων, 5 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 1 & ΣΟΥΡΜΕΛΗ - ΑΘΗΝΑ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρες προσώπων, αριστερός, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 

ατόμων, 8 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρες προσώπων, δεξιός, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 

ατόμων, 8 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΜΟΥΡΗ 14 - ΑΘΗΝΑ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 225kg, 3 ατόμων, 5 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 - ΑΘΗΝΑ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX αριστερός, ονομαστικού φορτίου 

300kg, 4 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX δεξιός, ονομαστικού φορτίου 

300kg, 4 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 750kg, 10 ατόμων, 8 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 - ΑΘΗΝΑ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX  αριστερός Νο2, ονομαστικού 

φορτίου 525kg, 7 ατόμων, 9 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX δεξιός Νο1, ονομαστικού φορτίου 

525kg, 7 ατόμων, 9 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, SIMPLEX, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 

ατόμων, 9 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 - ΑΘΗΝΑ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, Νο1, ονομαστικού φορτίου 600kg, 8 ατόμων, 

10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας φορτίων συνοδεία προσώπων, Νο2, ονομαστικού 

φορτίου 1500kg, 20 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 
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Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων,Νο3, ονομαστικού φορτίου 1050kg, 14 

ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, Νο4,ονομαστικού φορτίου 1050kg, 14 

ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΛ. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 4 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX  δεξιός, ονομαστικού φορτίου 

300kg, 4 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX αριστερός, ονομαστικού φορτίου 

300kg, 4 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 150 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 1000kg, 13 ατόμων, 6 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 225kg, 3 ατόμων, 6 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

 

Άρθρο 2 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται 

με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 

 

2.  Δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και 4 του Άρθρου 

73 του Ν 4412/16, με την επιφύλαξη των παρ. 5-9 του ίδιου Άρθρου 
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Άρθρο 3 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του Ν. 4412/2016) 
 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/12/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. στο 

κτίριο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, στην Αίθουσα Δ.Σ. (1ος 

όροφος) 

2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη(13/12/2017 ημέρα 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:00 π.μ.). 

3. Οι προσφορές, σφραγισμένες και με σαφή αναγραφή των στοιχείων του παραλήπτη και του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού, μπορούν:  

 Να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, 

Αθήνα, Τμήμα Γραμματείας (1ος όροφος). 

 Να αποστέλλονται στο Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται 

με απόδειξη. 

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την οριζόμενη 

στην παρούσα, ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 

6. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών θα ξεκινήσει στις 13/12/2017 

ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. 

7. Οι προσφορές, θα παραδοθούν σφραγισμένες στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, από το 

Τμήμα Προμηθειών πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρα 92 έως 96 του Ν. 4412/2016) 
 

4.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2017 

 

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο 

φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα θα αναγράφεται η λέξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση 

διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Αν τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει 

το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

4.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 

 

4.2.Α «Δικαιολογητικά συμμετοχής»(Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιέχει: 

 Το Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

της παρούσας. 

 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 





 

9 

 

4.2.Β «Τεχνική προσφορά»(Άρθρο 94 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει : 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την 

πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασιών συντήρησης 

των ανελκυστήρων 

 Ό,τι ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της παρούσας διακήρυξης. 

 

4.2.Γ«Οικονομική προσφορά» (Άρθρο 95 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει: 

 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της 

παρούσας), συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους 

εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα.  

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για τις προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη και για το ζητούμενο 

διάστημα. 

 Τον κατάλογο με τα ανταλλακτικά, ο οποίος θα περιλαμβάνει τιμές ανταλλακτικών 

αναλυτικά και επισκευές στοιχείων εγκατάστασης (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

της παρούσας)συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους 

εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα.  

 
4.3 Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α’ 188). 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ(Άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 

ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
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χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν 

παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 

του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου και την τελική επιλογή του 

προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής(χαμηλότερη τιμή). 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί με την  

αρ. πρωτ.26385/24-02-2017 απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 

στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην 

διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 100  του Ν.4412/2016 και εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού παραδίδεται με απόδειξη 

στο Τμήμα Προμηθειών, το οποίο διενεργεί το διαγωνισμό.  

 

Άρθρο 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του 

άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας). 

Στη συνέχεια, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον 

προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
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κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/16. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

Άρθρο 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 
8.1 Εγγύηση Συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (έκτο εδ. της παρ.1.α. του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 

8.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή σύμβασης αξίας κατώτερης από το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 9 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ– ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρα 106 και 127 του  Ν. 4412/2016) 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή. 

 

Άρθρο 10 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή κατά παράβαση των όρων της 

σύνταξης και υποβολής της παρούσας. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται 

τέτοιες. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν, ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, 

εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή τους, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

Επίσης, απορρίπτονται προφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 

απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 

αποδεκτές, σύμφωνα με το άρθρο 102. 

Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή για όλες τις εργασίες που προκηρύχτηκαν, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11 

ΣΥΜΒΑΣΗ 





 

13 

 

11.1.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.  

11.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

11.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α. Έχει περατωθεί ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

γ. Εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

11.4Το  Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να ανανεώσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης 

που θα συνομολογηθεί για ένα ακόμα έτος μετά τη λήξη της, με μονομερή δήλωσή του προς τον 

παρέχοντα υπηρεσίες, με τους ίδιους όρους και με το ίδιο μηνιαίο τίμημα. 

11.5Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

11.6Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

γ) η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 

7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 

 

Άρθρο 12 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ(Άρθρα 203,205 και 218 του Ν. 4412/2016) 

12.1Ο μειοδότης που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 

έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
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12.2Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων .Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο 

της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 

για παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με 

το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

12.3Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο. 

12.4Σε περίπτωση μη συνεπούς εκτέλεσης μέρους ή όλων των καθημερινών εργασιών, θα 

καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.E.Π. ποινική ρήτρα μέχρι ποσοστού 4% επί του 

μηνιαίου τιμήματος για κάθε ημέρα μη συνεπούς εκτέλεσης μέρους ή όλων των καθημερινών 

εργασιών και θα παρακρατείται από το μηνιαίο τίμημα. 

12.5Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή του να κηρύξει τον παρέχοντα 

υπηρεσίες έκπτωτο, κατά την ελεύθερη κρίση του, από τη Σύμβαση και μάλιστα  σε περίπτωση 

αθέτησης, γενικά, οποιουδήποτε συμβατικού όρου. 

12.6Σε περίπτωση που ο παρέχων υπηρεσίες κηρυχθεί έκπτωτος, καταπίπτει λόγω ποινής υπέρ 

του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, εκτός δε του ποσού της 

ποινής που καταπίπτει, δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας του, 

κατά τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 
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Άρθρο 13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

13.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 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 

X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία 

(Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει 

τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες 

τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες 

ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές 

κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών 

Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να 

εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και 

σε κάθε τρίτο. 

13.2 Στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των 

ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στο Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση. 

13.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους 

ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή 

των εργασιών του. 

13.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 

13.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νόμιμων αδειών, 

αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την 

εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
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13.6 Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε στιγμή 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να προσκομίζει και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής και τα 

οποία αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ της παρούσας διακήρυξης. 

13.7 Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη 

αποδοχή των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του  

αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα 

περιγράφουν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

 

 

Άρθρο 14 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Μετά την κανονική, εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου μηνιαίως, ο Ανάδοχος 

εκδίδει τιμολόγιο για κάθε κτίριο χωριστά, με το αντίστοιχο μέρος της συμβατικής αξίας .Η 

εξόφληση κάθε τιμολογίου γίνεται αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)Τιμολόγιο του προμηθευτή,  

β)Πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή, 

γ)Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή 

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος θα έχει καμία απαίτηση κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για 

δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού. Ο 

ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, 

νόμιμο κα ιεύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από συνολική έρευνα 

που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο συμβατικό τίμημα 

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου/των 

αναδόχων για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
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β) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος. 

Άρθρο 15 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως προς τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης 

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που διενεργεί την προμήθεια. 

Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση ανακηρύξεως ως μειοδότη φυσικού προσώπου σε καμία 

περίπτωση δεν θα θεωρείται η συνδέουσα τούτο και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σχέση, ως σχέση εξαρτημένης 

εργασίας αλλά θα πρόκειται για γνήσια μίσθωση έργου.  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας, όπως ισχύουν και θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

Άρθρο 16 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 

Διαγωνισμού μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να απαντήσει, το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

Κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία δίνεται από το Τμήμα 

Προμηθειών της Διεύθυνσης Περιουσίας & Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στο κτίριο επί της οδού 

Φιλελλήνων 13-15 (2ος όροφος), Αθήνα. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3275026, 210-3275291, 210-3275292, 210-3275289, 210-

3275290 

Email: t.prom@eteaep.gov.gr 

Για τεχνικά ζητήματα πληροφορίες παρέχονται από το Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης 

Περιουσίας & Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στο κτίριο επί της οδού Σταδίου 24 (8ος όροφος), 

Αθήνα. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  210-3357813, 210-3357809,210-3357835 

Email: t.texniko@eteaep.gov.gr 

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στους διαδικτυακούς ιστότοπους www.diavgeia.gr, 

www.eprocurement.gov.grκαι www.eteaep.gov.gr. 

 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 

mailto:t.prom@eteaep.gov.gr
mailto:t.texniko@eteaep.gov.gr
http://www.diavgeia.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eteaep.gov.gr/
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ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

&ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ 
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Ανήκει στην με αριθ. 10/2017 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100026519 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ, 10557 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ρουφικτού Μαρία, Μπίτσικα Σταυρούλα, Σεμιτέκολου Αντωνία 

- Τηλέφωνο: 2103275026, 2103275291, 2103275292,  

- Ηλ. ταχυδρομείο: roufiktou.m@eteaep.gov.gr, mpitsika.stavroula@eteaep.gov.gr, 

semitekolou.a@eteaep.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.eteaep.gov.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» - CPV: 50750000-7 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):10/2017 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:roufiktou.m@eteaep.gov.gr
mailto:mpitsika.stavroula@eteaep.gov.gr
mailto:semitekolou.a@eteaep.gov.gr
http://www.eteaep.gov.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 

οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει 

την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 

προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 

ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία 

ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 

ποια κατηγορία ή κατηγορίες 

εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 
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οι απασχολούμενοι. 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 

οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 

τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία 

ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 

[   ] 
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υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  
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απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 

τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 

είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiii : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 
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- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 

θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσειςxxiv 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxvi κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

[] Ναι [] Όχι 
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την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνxxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

                                                 
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 
αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
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Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv

 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.  
viii

 Όπως 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). 
ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον 
στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii 

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii 

Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 
166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
και άλλες διατάξεις”. 
xiv

 Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.". 
xv

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 
και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 
εδάφιο).  
xxii

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 
έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiii

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 
xxiv

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxv

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 
2 ν. 3863/2010 . 
xxvi

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 
ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxviii

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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Ανήκει στην με αριθ. 10/2017 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  

 

Η τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν για τους είκοσι (20) ηλεκτροκίνητους 

ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. όπως αναφέρεται στο 

πίνακα στοιχείων των προς συντήρηση ανελκυστήρων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Διεύθυνση Ανελκυστήρες 
Αριθμός ετήσιων  

συντηρήσεων 

Φιλελλήνων αρ.13-15 Αθήνα  

Ευαγγελιστρίας αρ. 5 Καλλιθέα 

Αλκιβιάδου αρ.1 και Σουρμελή Αθήνα 

Μαμούρηαρ. 14 Αθήνα 

Ακαδημίας αρ.58 Αθήνα 

Σταδίου αρ.31 Αθήνα 

Πατησίων αρ.12 Αθήνα 

   Πλ. Λουδοβίκου αρ.4 Πειραιάς  

Γρηγορίου Λαμπράκη αρ.150 Πειραιάς 

Ένας (1) ανελκυστήρας 

Δύο (2) ανελκυστήρες 

Δύο (2) ανελκυστήρες 

Ένας (1) ανελκυστήρας 

Τρεις (3) ανελκυστήρες 

Τρεις (3) ανελκυστήρες 

Τέσσερις (4) ανελκυστήρες 

Δύο (2) ανελκυστήρες 

Δύο (2) ανελκυστήρες 

24 

24 

12 

12 

24 

24 

24 

12 

24  

 

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να προσκομίσουν τα έξης 

δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Τα 

δικαιολογητικά αυτά αποτελούν σημεία τεχνικής αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να διαθέτουν οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι.  

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω 
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αξιολόγηση να κατέχει τα κάτωθι πιστοποιητικά εν ισχύ, τα οποία και θα υποβάλλει αντίγραφα με την 

κατάθεση της τεχνικής προσφοράς: 

 

- Πιστοποιητικό ENISO 9001:2008– Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις εργασίες συντήρησης και 

επισκευής ανελκυστήρων. 

- Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία. 

- Πιστοποιητικό ENISO 14001:2004 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό 

πιστοποίησης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. 

Λόγω του μεγέθους και της κρισιμότητας του χώρου και του εξοπλισμού, οι διαγωνιζόμενοι 

προκειμένου να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο εμπειρίας και 

αξιοπιστίας που θα διαπιστώνεται από τα παρακάτω:  

 

-Να υποβάλουν κατάλογο των εργασιών - υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων που 

έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία συνοδευόμενο από βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης 

εργασιών. Οι βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρουν το χρόνο, τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και 

υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών και θα προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 

- Να έχουν εμπειρία στην εκτέλεση συντήρησης το ελάχιστο σε δέκα (10) κτίρια με υψηλή διακίνηση 

κοινού, αεροδρόμια, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα, δημοσίας χρήσης τα τελευταία πέντε (5) έτη. 

Αυτό θα αποδεικνύεται με την υποβολή αναλυτικής κατάστασης των αντίστοιχων συμβάσεων. 

 

-Συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

Κ.Υ.Α.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ2604/Β/2008,άρθρο 5, παρ.1,2,3 & 4. 

 

- Δήλωση Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από αρμόδια 

αρχή ή το αρμόδιο επιμελητήριο, ως υπεύθυνου του έργου για την διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

εγγεγραμμένου στην δύναμη τις εταιρείας. 

 

- Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εγκατεστημένη έδρα της εταιρείας με σταθερό τηλεφωνικό 

αριθμό εντός Αττικής για την εξασφάλιση της άμεσης ανταπόκρισης σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. 

Προσωπικό αποδοχής αναγγελίας βλαβών όλο το 24ώρο. Το ΕΤΕΑΕΠ, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει 
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η ανωτέρω υποδομή, ή αν ενώ υπάρχει, παρουσιάζονται κωλύματα ή αδυναμία επικοινωνίας, που 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε έχει το δικαίωμα, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 

 

- Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα διαθέτει αποκλειστικά για τις 

ανάγκες του έργου, τεχνικούς με άδεια ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ ειδικότητας. 

 

- Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα δεσμεύεται για ενέργειες από μέρους του για τη 

νόμιμη λειτουργία των ανελκυστήρων (πιστοποίηση και ανανέωση άδειας λειτουργίας τους – 

καταχώρηση στην οικεία περιφερειακή ενότητα). 

 

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. 

Λόγω της κρισιμότητας των εγκαταστάσεων θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει ικανό οικονομικό 

μέγεθος προκειμένου να υποστηρίξει το παρόν έργο. 

- Θα πρέπει να διαθέτει ικανό κύκλο εργασιών στο αντικείμενο των ανελκυστήρων, όχι μικρότερο από 

2.000.000,00 € τις τελευταίες τουλάχιστον τρεις (3) χρήσεις (οικονομικά έτη). 

- Ισολογισμό των 3 τελευταίων ετών, εφόσον είναι Νομικό πρόσωπο. 

- Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

- Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται με ευθύνη του να επιβλέπει και να διαθέτει προσωπικό 

πεπειραμένο και εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη από τον νόμο (Απόφ.18173 ΦΕΚ 664/Β/9-9-88) 

άδεια (ηλεκτροτεχνιτών Δ΄) από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για 

τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον πέντε (5) κινητά συνεργεία συντήρησης με επικεφαλής αδειούχο Συντηρητή Δ’ 

Ειδικότητας, ενώ στην κατάσταση προσωπικού του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον δέκα (10) Ηλεκτροτεχνίτες Δ’ Ειδικότητας. 

 

- Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων διαχωρίζονται ως ακολούθως: 

 

Α. Σε εργασίες συντήρησης οι οποίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ αλλά και τα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ(ΕΝ 81.1.ΕΝ 81.2) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Η ως άνω εργασία 

προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (καθημερινά 

08.00π.μ – 16.00μ.μ) και θα  ανακοινώνεται εγκαίρως στο Τεχνικό Τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ, όπου θα 
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αναφέρεται η ημέρα επίσκεψης, σε ποιους ανελκυστήρες θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη και οι 

προγραμματισμένες εργασίες που θα εκτελεστούν. 

 

- Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να γνωστοποιεί στο Τεχνικό Τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ οποιαδήποτε 

φθορά παρατηρήσει κατά την συντήρηση και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης 

που προκύπτει από αμέλειά του και για την μη έγκαιρη αναφορά της. 

 

- Ο Υπεύθυνος Συντηρητής θα πρέπει να ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις 

περιπτώσεις για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. 

 

- Ο Ανάδοχος Συντηρητής αναλαμβάνει να διαθέτει όλα τα υλικά λίπανσης και καθαρισμού που 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης. 

 

- Οι περιοδικοί έλεγχοι για λόγους πρόληψης και συντήρησης για τους ανελκυστήρες θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

α. Λεπτομερής επιθεώρηση και έλεγχος όλων των τεχνικών διατάξεων των ανελκυστήρων (οπτικός και 

ακουστικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας των βαρούλκων και ρωστήρων, όπου είναι 

δυνατόν, κλείθρων θαλαμίσκου, συρματόσχοινων κλπ.), ιδιαίτερα δε των διατάξεων ασφαλείας και εν 

γένει κάθε εξαρτήματος ανήκοντος στην εγκατάσταση καθενός από τους ανελκυστήρες. 

 

β. Λεπτομερής γενική συντήρηση, καθαρισμός χώρων και μηχανημάτων, λίπανση άμεση 

αποκατάσταση κάθε διαπιστούμενης βλάβης και άρση των διαπιστούμενων φθορών και ελλείψεων, για 

την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων.  

 

γ. Ο Ανάδοχος Συντηρητής πρέπει να έχει τη γνώση και να είναι ικανός να πραγματοποιεί ελέγχους μη 

ύπαρξης αστοχιών (ρωγμές) σε άξονες των μηχανών ανελκυστήρων με τρία σημεία έδρασης του 

άξονα. Ο συγκεκριμένος έλεγχος θα γίνεται προληπτικά στους ανελκυστήρες της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας και σε τακτά χρονικά διαστήματα(ετήσιος). Το κόστος του συγκεκριμένου ελέγχου με 

χρήση τεχνολογίας υπερήχων συμπεριλαμβάνεται σε αυτό της προληπτικής συντήρησης. Ο Ανάδοχος 

Συντηρητής πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 

-Περιγραφή της διαδικασίας ελέγχου υπερήχων των αξόνων των μηχανών ανελκυστήρων με τρία 

σημεία έδρασης. 

- Προδιαγραφές του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για των έλεγχο υπερήχων. 

-Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει στην κατοχή του ή θα εξοπλισθεί τον απαραίτητο για τον έλεγχο εξοπλισμό 

με χρήση τεχνολογίας υπερήχων. 
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-Ενδεικτικό πρόγραμμα πραγματοποίησης παρόμοιων ελέγχων το τελευταίο έτος.  

 

δ. Ετήσια δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος της ασφαλιστικής πέδης (αρπάγης) των 

ανελκυστήρων. 

 

Επίσης, κατά την προληπτική συντήρηση πραγματοποιούνται μεταξύ των άλλων (εργασιών που 

αναφέρονται στην Κ.Υ.Α.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) και οι παρακάτω εργασίες: 

1. Εξέταση των τοιχωμάτων του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα 

2. Επιθεώρηση του ισοζυγισμού των ευθυντήριων ράβδων 

3. Επιθεώρηση του εύκαμπτου καλωδίου και του κουτιού σύνδεσης (κλέμενς) 

4. Επιθεώρηση και καθαρισμός των διακοπτών ασφαλείας και προμανδάλωσηςμέσα στο φρεάτιο 

5. Επιθεώρηση της συσκευής αρπάγης και της λειτουργίας του διακόπτη της 

6. Εξέταση της λειτουργίας των διακοπτών τέρματος διαδρομής, κινητού δαπέδου θαλαμίσκου και 

ψευτοδαπέδου. 

7. Εξέταση των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων πάνω στο θαλαμίσκο και στο αντίβαρο. 

8. Εξέταση της κατάστασης των συρματόσχοινων, σε όλο το μήκος για μηχανική καταπόνηση ή άλλη 

φθορά. 

9. Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα. 

10. Εξέταση της καλής λειτουργίας του κουδουνιού κινδύνου. 

11. Εξέταση της κατάστασης των φερμουίτ της πέδης και των πέδιλων των ευθυντήριων ράβδων. 

12. Πλήρωση με λάδι του κιβωτίου ατέρμονος. 

13. Ωμομέτρηση όλων των κυκλωμάτων για εξακρίβωση τυχόν διαρροής. 

14. Εξέταση των επαφών των ηλεκτρονόμων ορόφων, και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου. 

15. Εξέταση της ολίσθησης των συρματόσχοινων πάνω στην τροχαλία τριβής και του ρυθμιστή 

ταχύτητας. 

16. Εξέταση της λειτουργίας των ηλεκτρονόμων παρουσίας τάσης έναντι γης σε μεταλλικά μέρη (ρελέ 

διαφυγής) 

17. Εξέταση της καλής κατάστασης των ασφαλειών (για τυχόν βραχυκύκλωση με σύρματα). 

18. Εξέταση του φωτισμού του θαλαμίσκου, του μηχανοστασίου, του τροχαλιοστασίου και του φρέατος 

καθώς και των ενδεικτικών και των κομβίων κλήσης. 

19. Επιβεβαίωση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα. 

 

Η χρονική διάρκεια της προβλεπόμενης προληπτικής συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα είναι 

τουλάχιστον 45 λεπτά. 

 

Β. Σε εργασίες αποκατάστασης βλάβης οι οποίες θα παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από 

07.00π.μ – 18.00μ.μ. Σε περίπτωση εμφάνισης ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας των 





 

37 

 

                                                                                                                                                                         
ανελκυστήρων ο Ανάδοχος Συντηρητής, αφού ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία, υποχρεούται να 

προσέλθει για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας αυτών εντός 2 ωρών. 

 

Στην αποκατάσταση της βλάβης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την καλή και 

ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. 

 

Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οριζόμενη στο ποσό των 150,00€ ανά ώρα για κάθε ανελκυστήρα, πέραν των τεσσάρων 

ωρών. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθμισης 

ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου μηχανισμού. Στις αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις ο 

συντηρητής υποχρεούται να δηλώσει στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εγγράφως και εγκαίρως τον προγραμματισμό 

και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. Ο Συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεσθεί 

έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών και ανταλλακτικών για τη δικαιολόγηση 

καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων. 

- Ο χρόνος αποκατάστασης μιας βλάβης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός και ο Ανάδοχος 

πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την επαναλειτουργία του ανελκυστήρα. 

 

- Ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα προστασίας για το προσωπικό του 

και γενικά για κάθε τρίτο που θα διέρχεται από τον χώρο εργασίας και παραμένει υπεύθυνος αστικώς 

και ποινικώς για κάθε τυχόν ατύχημα και ζημιά που θα προκληθεί στο εργαζόμενο προσωπικό ή σε 

τρίτους. Για το λόγο αυτό ο υπεύθυνος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει τους 

ανελκυστήρες σε ασφαλιστική εταιρεία για: 

1. Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο μέχρι ποσού 300.000,00€ 

2. Υλικές ζημιές μέχρι του ποσού 300.000,00€ ανά ατύχημα. 

3. Ομαδικό ατύχημα μέχρι ποσού 600.000,00€ ανά ατύχημα. 

4. Ανώτατη ευθύνη επιχείρησης μέχρι 600.000,00€ για όλη τη διάρκεια της ετήσιας ασφάλισης ανά 

ανελκυστήρα 

5. Ή και οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία 

έτσι ώστε το ΕΤΕΑΕΠ να καλύπτεται από κάθε κίνδυνο προερχόμενο από αστική ευθύνη προς τρίτους 

μη εξαιρουμένων και των υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ και τα ασφαλιστήρια θα πρέπει να προσκομισθούν 

στο ΕΤΕΑΕΠ. 

Ο Συντηρητής θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των 

ανελκυστήρων σε περίπτωση ατυχήματος. 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι υποχρεωμένος, για τις εργασίες επισκευαστικής συντήρησης, να 

χρησιμοποιεί αυθεντικά ανταλλακτικά του οίκου κατασκευής των ανελκυστήρων, ώστε να επιτυγχάνεται 

η βέλτιστη συνεργασία με τα υφιστάμενα και να διατηρείται η αξιοπιστία του εξοπλισμού σε υψηλό 

επίπεδο. Επιπλέον θα πρέπει η πλειοψηφία των ανταλλακτικών των ανελκυστήρων είτε να βρίσκονται 

σε στοκ, είτε να προσκομίζονται εντός 48ωρών στο κτίριο προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος 

ακινητοποίησης των ανελκυστήρων. Για τη διασφάλιση του ανωτέρω θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

αποδεικνύει την δυνατότητα ανταπόκρισης εντός των παραπάνω χρονικών ορίων. 

 

Για τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την επισκευή βλαβών κλπ. θα αναφέρονται από τον 

ανάδοχο συντηρητή τα εξής : 

 

Αν διατίθενται αποκλειστικά από τον ίδιο, ο οποίος και μόνος τα κατέχει σε αυτή τη μορφή: 

α. Η ονομασία των ανταλλακτικών. 

β. Η Τεχνική Περιγραφή, σχέδια, εγχειρίδια οδηγιών του ανταλλακτικού και επίσης όποιο εργαλείο 

απαιτείται για τη συντήρηση ή επισκευή του. 

 

Για τα υλικά που μπορεί να προμηθεύονται από τρίτους : 

α. Τα ανωτέρω α και β.  

β. Το όνομα και η διεύθυνση των κατασκευαστών, ή των προμηθευτών. 

Για την προτίμηση υλικών εκτιμάται η ευρύτερη χρήση στην αγορά και η διαδεδομένη εμπειρία στην 

συντήρησή τους. 

Τα χρησιμοποιημένα (παλαιά) ανταλλακτικά μετά την αποκατάσταση της βλάβης θα παραδίδονται στο 

ΕΤΕΑΕΠ με σχετικό έγγραφο που θα εκδίδει ο Ανάδοχος Συντηρητής στο οποίο θα αναφέρει τον 

ανελκυστήρα και τον αριθμό σειράς παραγωγής (s/n) ανταλλακτικού. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής, ανεξάρτητα και επιπλέον των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεούται 

σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, να εφαρμόζει και να τηρεί επακριβώς όλες τις διατάξεις 

των Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών ως και τις διατάξεις των 

αστυνομικών και των άλλων αρμοδίων αρχών, ιδίως δε αυτών που αναφέρονται στη συντήρηση και 

ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, έχοντας αποκλειστικά κάθε ευθύνη για ότι συμβεί, από την 

τυχόν μη τήρησή τους. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. 
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Ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων από διαπιστευμένο φορέα θα γίνεται με δαπάνη του 

ΕΤΕΑΕΠ. Η υποστήριξη του συντηρητή κατά τη διάρκεια του ελέγχου/επανελέγχου των ανελκυστήρων, 

εμπίπτει στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των πιστοποιητικών και την ανανέωση της άδειας των 

ανελκυστήρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποκατάστασης ζημιών που προξενούνται 

με οποιοδήποτε τρόπο από αυτόν ή από συνεργείο του (εργοδηγούς, τεχνίτες, εργάτες) στις 

εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων, στα κτίρια και εν γένει σε οποιοδήποτε εξοπλισμό του κτιρίου. 

Τις εν λόγω ζημιές ή βλάβες υποχρεούται ο Ανάδοχος Συντηρητής να αποκαθιστά αμέσως, με δικές 

του δαπάνες, αλλιώς θα εκτελούνται από το ΕΤΕΑΕΠ το οποίο θα παρακρατά την αντίστοιχη αξία από 

το μηνιαίο τίμημα. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

Ο προσφέρων, πριν από την κατάθεση της προσφοράς του, θα πρέπει προηγουμένως να επισκεφτεί 

όλους τους ανελκυστήρες, σε ημέρα και ώρα σε συνεννόηση με το Τεχνικό Τμήμα του ΕΤΕΑΕΠ, 

προκειμένου να ενημερωθεί και να εκτιμήσει την κατάσταση των ανελκυστήρων. 

Ο προσφέρων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη 

γνώση της κατάστασης των ανελκυστήρων των κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ και ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη 

της απρόσκοπτης λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων.  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμές για συντήρηση των ανελκυστήρων ανά μήνα και ανελκυστήρα 

αναλυτικά και συνολικά για όλους του ανελκυστήρες και για ένα (1) έτος. 

Στην τιμή αυτή θα περιλαμβάνονται: 

 

-Οι εργασίες τακτικής συντήρησης, η αξία των αναλώσιμων υλικών (υλικά συνήθους συντήρησης 

ενδεικτικές λυχνίες, λαμπτήρες πάσης φύσεως φωτισμού θαλάμου, λάδια, γράσα, στουπί κλπ.), 

ρυθμίσεις καθώς και εργασίες αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές ήθελε παρουσιαστούν, χωρίς το 

κόστος των ανταλλακτικών ή επισκευές στοιχείων (π.χ. περιελίξεις κινητήρων, επισκευές στοιχείων 

μειωτήρα, κλπ.) που απαιτούνται για κάθε επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης των ανελκυστήρων.  

 

-Επίσης οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε τιμοκατάλογο 

ανταλλακτικών (επισυνάπτεται) που θα περιλαμβάνει τιμές ανταλλακτικών (στις τιμές 

συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης) αναλυτικά και επισκευές στοιχείων εγκατάστασης (π.χ. 
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περιελίξεις κλπ.) χωρίς ΦΠΑ. Τα οικονομικά στοιχεία, τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και κόστος 

προληπτικής συντήρησης, θα βρίσκονται στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

 

Ο εν λόγω τιμοκατάλογος θα είναι δεσμευτικός για τον συντηρητή και για όλη τη χρονική 

περίοδο που ισχύει η σύμβαση. Η εξεύρεση των ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στην 

συμβατική υποχρέωση του συντηρητή και ο χρόνος εξεύρεσής τους περιλαμβάνεται στον 

χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. 

Εάν διαπιστωθεί, από την επίσκεψη των εγκαταστάσεων, ότι θα πρέπει να περιγραφούν και άλλα 

ανταλλακτικά που δεν περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις, αυτά θα αναφερθούν και 

τιμολογηθούν ξεχωριστά από τις αναφερόμενες κατηγορίες. 

Οι τιμολογήσεις των ανταλλακτικών αυτών δεν θα ληφθούν υπόψιν στην επιλογή του μειοδότη, θα είναι 

όμως δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ’ όλο το διάστημα που ισχύει η σύμβαση. 

Σημειώνεται ότι για τα ανταλλακτικά όλων των κατηγοριών το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση του την αντικατάσταση οποιουδήποτε 

ανταλλακτικού αν το θεωρήσει αναγκαίο.   

 

-Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμές για τη συντήρηση των ανελκυστήρων αναλυτικά αλλά και συνολικά 

για ένα έτος η οποία θα αποτελεί το άθροισμα (ποσόν) Α. 

 

- Επίσης θα δώσουν τιμές για ανταλλακτικά με τη συμπλήρωση του συνημμένου καταλόγου. Τα εν 

λόγω ανταλλακτικά έχουν χωρισθεί σε κατηγορίες. Το άθροισμα της κάθε κατηγορίας δίδει τα επί 

μέρους αθροίσματα Σ1, Σ2, Σ3, Σ4,Σ5, Σ6 και Σ7. Η κάθε κατηγορία έχει ένα συντελεστή βαρύτητας 

(αναφέρεται) ο οποίος είναι συνάρτηση της συχνότητας αντικατάστασης των ανταλλακτικών. 

 

-Το άθροισμα των επί μέρους αθροισμάτων με τους συντελεστές (Σ1,Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6 και Σ7) δίνει το 

άθροισμα Σ. 

 

Ανάδοχος Συντηρητής επιλέγεται εκείνος ο οποίος είναι μειοδότης στο ολικό άθροισμα που προκύπτει 

από τη συνολική τιμή συντήρησης στο έτος Α και το άθροισμα Σ. Ήτοι Μ = Α + Σ. 

Όπου Α : Το ποσό για συντήρηση ετησίως και Σ = 2.5Σ1 + 1.0Σ2 + 0.2Σ3 + 0.14Σ4 +0.1Σ5 + 0.06Σ6 + 

0.05Σ7 (Με 2.5, 1.0,0.2, 0.14,0.1, 0.06, 0.05, οι συντελεστές βαρύτητας των κατηγοριών 

Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7). 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. 

ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 ΑΘΗΝΑ:  
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Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 300kg, 4 ατόμων, 4 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ:  

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, αριστερός Νο1, ονομαστικού φορτίου 600kg, 8 

ατόμων, 6 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, δεξιός Νο2, ονομαστικού φορτίου 600kg, 8 

ατόμων, 5 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 1 & ΣΟΥΡΜΕΛΗ ΑΘΗΝΑ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρες προσώπων, αριστερός, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 ατόμων, 

8 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρες προσώπων, δεξιός, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 ατόμων, 8 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΜΟΥΡΗ 14 ΑΘΗΝΑ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 225kg, 3 ατόμων, 5 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων,DUPLEXαριστερός, ονομαστικού φορτίου 300kg, 

4 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEXδεξιός, ονομαστικού φορτίου 300kg, 4 

ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 750kg, 10 ατόμων, 8 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 ΑΘΗΝΑ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων,DUPLEXαριστερός Νο2, ονομαστικού φορτίου 

525kg, 7 ατόμων, 9 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEXδεξιός Νο1, ονομαστικού φορτίου 

525kg, 7 ατόμων, 9 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, SIMPLEX, ονομαστικού φορτίου 525kg, 7 

ατόμων, 9 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 ΑΘΗΝΑ: 
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Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, Νο1, ονομαστικού φορτίου 600kg, 8 ατόμων, 10 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας φορτίων συνοδεία προσώπων, Νο2, ονομαστικού φορτίου 

1500kg, 20 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων,Νο3, ονομαστικού φορτίου 1050kg, 14 ατόμων, 10 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, Νο4,ονομαστικού φορτίου 1050kg, 14 ατόμων, 10 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΛ. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων,DUPLEX δεξιός, ονομαστικού φορτίου 300kg, 4 

ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, DUPLEX αριστερός, ονομαστικού φορτίου 300kg, 

4 ατόμων, 10 στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 12. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 150 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 1000kg, 13 ατόμων, 6 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 

Ένας (1) ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων, ονομαστικού φορτίου 225kg, 3 ατόμων, 6 

στάσεων, αριθμός ετήσιων συντηρήσεων 24. 
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Ανήκει στην με αριθ.  10/2017 Διακήρυξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ 

1     

2     

3     

…….     

     

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ   
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) …………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) …………………………………………………………... 

ΦΠΑ  ……….. …………………………………………………………….€ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   ……………………………………………………………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ……………………………………………………………. 

 

 

 Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : 120 (εκατόν είκοσι)  ημέρες 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία: ………….………………….  

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 2.5 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΣΕ € 

1.  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ  ΩΣ  Φ11    8x19 ΜΕΤΡΟ  

2.  ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

3.  ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  1ΤΑΧ.   ΩΣ   10HP ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.  ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  1ΤΑΧ.   ΩΣ   20HP ΤΕΜΑΧΙΟ  

5.  ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  2ΤΑΧ.   ΩΣ   10HP ΤΕΜΑΧΙΟ  

6.  ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  2ΤΑΧ.   ΩΣ   20HP ΤΕΜΑΧΙΟ  

7.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ         ΩΣ    40A ΤΕΜΑΧΙΟ  

8.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ          ΩΣ   80A ΤΕΜΑΧΙΟ  

9.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ          ΩΣ   100A ΤΕΜΑΧΙΟ  

10.  Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ.         300KVA ΤΕΜΑΧΙΟ  

11.  Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ.               300KVA ΤΕΜΑΧΙΟ  

12.  Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ.         600KVA ΤΕΜΑΧΙΟ  

13.  Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ.               600KVA ΤΕΜΑΧΙΟ  

14.  Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ.            1000 KVA ΤΕΜΑΧΙΟ  

15.  ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ   10HP ΤΕΜΑΧΙΟ  

16.  ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ   20HP ΤΕΜΑΧΙΟ  

17.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ AC ή DC   2 ή 3 ΕΠΑΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ  

18.  ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ  

19.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  

20.  ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ   ΩΣ      10HP ΤΕΜΑΧΙΟ  

21.  ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ   ΩΣ      20HP ΤΕΜΑΧΙΟ  

22.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  
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23.  ΩΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

24.  ΛΑΣΤΙΧΟ ΩΘΗΤΗΡΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

25.  
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ (ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ) – ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΑ Η 
ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ (ΜΕ ΠΡΟΜΑΝΔΑΛΩΣΗ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

26.  ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 1 ΔΕΣΜΗΣ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ  

27.  ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 2 ΔΕΣΜΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ  

28.  ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 3 ΔΕΣΜΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ  

29.  UPS ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 2000VA ΤΕΜΑΧΙΟ  

30.  UPS ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 3000VA ΤΕΜΑΧΙΟ  

31.  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΘΑΛΑΜΟΥ-ΦΡΕΑΤΟΣ    42/220V ΤΕΜΑΧΙΟ  

32.  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ STARTER    60 εκ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

33.  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ STARTER  120 εκ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

34.  ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED ΕΩΣ 40W ΤΕΜΑΧΙΟ  

35.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 5,5 kW ΤΕΜΑΧΙΟ  

36.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 7,5 kW ΤΕΜΑΧΙΟ  

37.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 11 kW ΤΕΜΑΧΙΟ  

38.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 15 kW ΤΕΜΑΧΙΟ  

39.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 22 kW ΤΕΜΑΧΙΟ  

40.  ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ 30 ΕΩΣ 100Α ΤΕΜΑΧΙΟ  

41.  INVERTER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

42.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12x1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ  

43.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 24x1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ  

44.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1mm
2
         ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ  

45.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 7x1mm
2
     ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ  

46.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x2.5mm
2
  ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ  

47.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x4mm
2
     ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ  

48.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x6mm
2
     ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ  

49.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x10mm
2
   ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ  

50.  ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3x16mm
2
   ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ  

51.  ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ12 ΜΕΤΡΟ  

52.  ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ16 ΜΕΤΡΟ  

53.  ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ20 ΜΕΤΡΟ  

54.  ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ  40x100 ΜΕΤΡΟ  

55.  ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ      100x100 ΤΕΜΑΧΙΟ  

56.  ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ      100x150 ΤΕΜΑΧΙΟ  

57.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΠΟΤ ΤΕΜΑΧΙΟ  

58.  ΣΠΟΤ ΝΙΚΕΛ (ΣΩΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ  

59.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΠΟΤ LED ΤΕΜΑΧΙΟ  

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     

65.     

ΣΥΝΟΛΟ:Σ1 =  

 

 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία: ………….………………….  
 
 

 
 
 
 
 
 
(Υπογραφή – Σφραγίδα)  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 1.0 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΣΕ € 

1.  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10 ΗΡ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ  

2.  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20 ΗΡ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ  

3.  ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.  ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 5Α ΤΕΜΑΧΙΟ  

5.  ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΩΣ 10Α ΤΕΜΑΧΙΟ  

6.  ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΩΣ 1000V ΤΕΜΑΧΙΟ  

7.  ΔΙΟΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

8.  ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

9.  ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

10.  ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ 2,3 ΑH ΤΕΜΑΧΙΟ  

11.  ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ .ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΩΣ 15KW ΤΕΜΑΧΙΟ  

12.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ VVVF ΤΕΜΑΧΙΟ  

13.  ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX ΓΙΑ VVVF ΕΩΣ 8 ΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ  

14.  ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX ΓΙΑ VVVF ΑΠΟ 8 ΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΩΣ 16 ΤΕΜΑΧΙΟ  

15.  ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ UNIVERSAL ΤΕΜΑΧΙΟ  

16.  INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 5,5 kW (ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ  

17.  INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 7,5 kW (ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ  

18.  INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 11 KW (ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ  

19.  INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 15 KW (ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ  

20.  INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 18,5 KW(ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ  

21.  INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 22 KW(ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ  
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22.  INVERTER DRIVE V/F ΕΩΣ 30 KW(ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ  

23.  ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ  

24.  ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

ΣΥΝΟΛΟ:Σ2 =  

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία: ………….………………….  

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  

 

 

 

 
 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.2 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΣΕ € 

1.  ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

2.  ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

3.  ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ  – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.  ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  

5.  ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

6.  ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ PVC ΤΕΜΑΧΙΟ  

7.  ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ERTALON ΤΕΜΑΧΙΟ  

8.  ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ – ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  

9.  ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  

10.  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

11.  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

12.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ  

13.  ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10 ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

14.  ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20 ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

15.  ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  

16.  ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ  

17.  ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  

18.  ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ  

19.  ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

20.  ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  
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21.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 600 ΚΙΛΑ ΩΦΕΛ. ΦΟΡΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ  

22.     

23.     

ΣΥΝΟΛΟ:Σ3 =  

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία: ………….………………….  

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 4  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.14 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΣΕ € 

1.  
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ LED (ΣΕΤ 
ΚΟΜΠΛΕ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

2.  ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  

3.  ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Η ΘΥΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.  ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ  

5.  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ Μ2  

6.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  

7.  ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΕΣΜΩΝ( ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ) ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ  

8.  ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΘΥΡΑΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

9.  ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΟΡΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ BUS ΤΕΜΑΧΙΟ  

10.  ΡΑΟΥΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

11.  ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

12.  ΕΠΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ  

13. 
CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective) ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ 12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    5,5 kW 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

14. 
CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective)       ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ   12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    7,5 kW 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

15. 
CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective)      ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ   12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    11 KW 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

16. 
CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective)      ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ   12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    15 KW 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
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17. 
CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective)      ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ   12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    18,5 KW 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

18. 
CONTROL SIMPLEX (FULL collective selective)      ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ   12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    22 KW 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

19. 
CONTROL DUPLEX (FULL collective selective)       ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ   12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    7,5 kW 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

20. 
CONTROL DUPLEX (FULL collective selective)       ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ   12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    11 kW 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

21. 
CONTROL DUPLEX (FULL collective selective)       ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ   12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    15 kW 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

22. 
CONTROL TRIPLEX (FULL collective selective)       ME INVERTER 
ΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥΕΩΣ   12 ΣΤΑΣ.   ΕΩΣ    15 kW 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

23.    

24.    

ΣΥΝΟΛΟ:Σ4 =  

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία: ………….………………….  

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 5  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.1 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΣΕ € 

1.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ                       Φ500/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

2.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ                       Φ500/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

3.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ                       Φ500/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ                       Φ700/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

5.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ                       Φ700/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

6.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ                       Φ700/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

7.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ                   Φ500/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

8.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ                   Φ500/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

9.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ                   Φ500/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

10.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ                   Φ700/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

11.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ                   Φ700/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

12.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ                   Φ700/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

13.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ                                     Φ500/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

14.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ                                     Φ500/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

15.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ                                     Φ500/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

16.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ                                     Φ700/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

17.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ                                     Φ700/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  

18.  ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ                                     Φ700/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ  
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19.  ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                      ΩΣ    10ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

20.  ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                      ΩΣ    20ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

21.  ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                       ΩΣ    10ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

22.  ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ                                       ΩΣ    20ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

23.  ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ              ΩΣ    10ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

24.  ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ              ΩΣ    20ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

25.  ΚΩΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ  

26.  ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

27.  ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

28.  ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ  

29.  ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  

30.  ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 5 ΣΗΜΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  

31.  ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΑΛΑΜΟΥ  ΚΟΜΠΛΕ ΕΩΣ 12 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ  

32.  ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ  

33.  ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ  

34.  ΚΟΜΒΙΟ ΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

35.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

36.  DISPLAY &ΤΟΞΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  

37.     

38.     

ΣΥΝΟΛΟ:Σ5 =  

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία: ………….………………….  

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 6 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.06 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΣΕ € 

1.  ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ.      ΩΣ   10ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

2.  ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ.      ΩΣ   14ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

3.  ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ.      ΩΣ   20ΗΡ ΤΕΜΑΧΙΟ  

4.  ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

5.  ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

6.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

ΣΥΝΟΛΟ: Σ6 =  

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία: ………….………………….  
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(Υπογραφή – Σφραγίδα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 7 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ : 0.05 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΣΕ € 

13.  ΜΗΧΑΝΗ  ΕΩΣ 11ΗΡ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - VVVF ΤΕΜΑΧΙΟ  

14.  ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 11ΗΡ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ  

15.  ΜΗΧΑΝΗ  ΕΩΣ 15ΗΡ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - VVVF ΤΕΜΑΧΙΟ  

16.  ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 15ΗΡ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ  

17.  ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 20ΗΡ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - VVVF ΤΕΜΑΧΙΟ  

18.  ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 20ΗΡ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ  

19.  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΡΠΑΓΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΛΙΣΤΡΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΑΠΟ 9mm 
ΕΩΣ 16 mm 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

ΣΥΝΟΛΟ: Σ7 =  
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Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… Ημερομηνία: ………….………………….  

 

 

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΣΕ € 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     





 

53 

 

                                                                                                                                                                         
16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

(Συμπληρώνεται από τον συμμετέχοντα)Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………… Ημερομηνία: ………….……… 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  

 




