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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2014 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ YΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ. 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου 

συντήρησης των δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες  του ΚΕΠΕ, 

για ένα έτος, εκτιμώμενου προϋπολογισμού  δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

ΣΧΕΤ: α. Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19//1-2-95 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών  
    θεμάτων »  
           β. Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»   
           γ.  Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
    2004/18/ΕΚ.» 
           δ. Τη σχετική με τον παρόντα διαγωνισμό απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  
    ΚΕΠΕ 11/15-10-2013(Θέμα 9

ο
) 

 1. Έχοντας υπόψη τα σχετικά ανακοινώνεται ότι την 24-02-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:30 θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές σφραγισμένες 

προσφορές στο ΚΕΠΕ, για την ανάδειξη εργολάβου συντήρησης των δύο (2) ανελκυστήρων 

του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες  του ΚΕΠΕ, για ένα έτος, από 1/3/2014 έως 

18/2/2015, εκτιμώμενου προϋπολογισμού  δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 €)  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους Γενικούς / Ειδικούς όρους και την τεχνική 

περιγραφή του έργου που επισυνάπτονται στα Παραρτήματα του παρόντος. 

 3.Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kepe.gr  και στο 

πρόγραμμα διαύγεια. Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο 

φάκελο έως και την 24-02-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Διοικητικού, Αμερικής 11 Αθήνα 3
ος

 όροφος γρ.301 ή 307. Προσφορές που κατατίθενται μετά 

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 
        Επιστημονικός Διευθυντής, 
               Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας 
Συνημμένα:  
Παράρτημα «Α»: Γενικοί και ειδικοί όροι διαγωνισμού 
Παράρτημα «Β»: Τεχνική Περιγραφή Έργου. 

mailto:kounelaki@kepe.gr
http://www.kepe.gr/


Παράρτημα «Α» 
Γενικοί και ειδικοί όροι διαγωνισμού 

Ανήκει στην Προκήρυξη 2/2014 
του ΚΕΠΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες  του ΚΕΠΕ που βρίσκεται επί της οδού Αμερικής 11 10672 Αθήνα, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα «Β», για ένα έτος από 01/03/2014 έως 28/02/2015, 
προϋπολογιζόμενου κόστους δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 €)  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος, Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε συναφές με 
το αντικείμενο της ανάθεσης επιτήδευμα. 

2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 
προκήρυξης. 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24-02-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στην αίθουσα 
συσκέψεων του ΚΕΠΕ στον 7ο όροφο γρ.701, ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών του 
ΚΕΠΕ.  

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημέρα και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

3. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά για μέρος του ζητούμενου 
έργου ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών εξομοιώνεται με 
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

5. Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά στο συνολικό αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

6. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Τεχνική 
Περιγραφή (Παράρτημα «Β») και με βάση τους Γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισμού. 

 ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της 
Δ/νσης Διοικητικού, Αμερικής 11 Αθήνα 3

ος
 όροφος γρ.301 ή 307, μέχρι την 24-02-2014 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β. Η Επωνυμία και η Διεύθυνση του Προσφέροντος.  
γ. Ο αριθμός και η περιγραφή του διαγωνισμού καθώς και η ημερομηνία διενέργειάς του. 

2. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σε έναν ενιαίο φάκελο, εντός του 
οποίου θα περιέχονται δύο επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι (που θα φέρουν και 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου) εκ των οποίων ο ένας θα αφορά και θα γράφει 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και ο άλλος «Οικονομική Προσφορά». 



3. Στο Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που υποβάλλονται με την Προσφορά, όπως 
ορίζεται ανωτέρω, να περιέχονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο 
συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του παρόντος. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά λόγο 
απόρριψης της προσφοράς από τον διαγωνισμό.  

4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ανοίγει πρώτα τους φακέλους των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και ελέγχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ακολούθως, εφόσον 
αυτά κριθούν αποδεκτά κατά τον έλεγχο, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών και αξιολογούνται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
από την Επιτροπή κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται. 

6. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 
του ΚΕΠΕ μετά τη σύνταξη του πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών του ΚΕΠΕ. 

7. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση 
ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. 

8. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της 
μετά την κατάθεσή της. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

1. Οι προσφορές των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό πρέπει να έχουν ισχύ ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέσουν οικονομική προσφορά μιας (1) τιμής η οποία θα είναι σταθερή 
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα επιβαρύνεται με τυχόν υφιστάμενα ή νέα έξοδα 
της εταιρίας προς τρίτους. Η προσφερόμενη ενιαία τιμή θα περιλαμβάνει και τον αναλογούντα 
ΦΠΑ. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς επισυνάπτεται στο παρόν ως ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«Ι» . 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

1. Η πληρωμή του κατακυρωμένου εργολάβου θα διενεργείται κάθε μήνα από το ΚΕΠΕ, μετά 
την έκδοση των απαραιτήτων δικαιολογητικών-παραστατικών. 

2. Ο εργολάβος υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.  
Επιπλέον δικαιολογητικά πληρωμής είναι: 
α) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. 
β)  Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό. 
γ) Εξοφλητική απόδειξη είσπραξης. 
δ) Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην περίπτωση που 
τρίτο πρόσωπο κάνει την είσπραξη. 
 
3. Το ΚΕΠΕ δεν κάνει κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων. 
 
4. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής ως ποσοστό επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας των παρερχόμενων υπηρεσιών στον αναδειχθέντα μειοδότη.  



ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Ποινικές ρήτρες, κυρώσεις, τρόποι επίλυσης τυχόν διαφορών και λοιπά θέματα αναφορικά 
με την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού καθώς και με την τήρηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων ισχύουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα του ΠΔ 118/07 και 
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 

2. Ειδικότερα, στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί πλημμελής συντήρηση ή σε περίπτωση 
παράβασης όρων της σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου, το ΚΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να 
προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του Αναδόχου.  

ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το ΚΕΠΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του Αναδόχου, όσο και 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. 

2. Το ΚΕΠΕ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου. 

3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να υποκαταστήσει άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή 
εν μέρει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
υπογραφεί, ούτε επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρης απαίτησης που θα απορρέει 
από αυτήν, χωρίς τη γραπτή έγκριση του ΚΕΠΕ. 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του ΚΕΠΕ, ο 
μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργολαβία υποχρεούται να προσέλθει στο  ΚΕΠΕ για 
την υπογραφή της σύμβασης. 

 
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 
        Επιστημονικός Διευθυντής, 
               Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι». Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
γ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ». Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής των όρων της 
προκήρυξης. 
 

 

 

 

 



 

 

 

α.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, του διαγωνιζόμενου προμηθευτή / εργολάβου ότι 
έλαβε γνώση των Γενικών και Ειδικών όρων της παρούσης προκήρυξης και συμφωνεί με 
αυτούς ώστε να συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό ως συνημμένη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ». 
 
2. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
3.Πιστοποιητικό αρμοδίου Επιμελητηρίου ότι κατά την ημέρα του διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι με αντικείμενο απασχόλησης τα της παρούσας 
εργολαβίας. 
 
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν .1599/86 (Α΄ 75) με θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν καθώς και ότι : 

α) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6, παρ.2, περ.1 του εδ. Α του ΠΔ118/2007 ( ΦΕΚ 150 Α), 

β) δεν τελούν σε  κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 2 εδ. Α της παρ.2. 
του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007 ( ΦΕΚ 150 Α) κατάσταση, 

γ) τηρείται η νομοθεσία περί ανελκυστήρων όπως η ΚΥΑ Φ.Α./9.2.ΟΙΚ.28425 (22-12-
2008), 

δ) αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007(ΦΕΚ 150 Α). 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση συνοδευμένη από πίνακα  πελατών στους οποίους προσέφερε 
υπηρεσίες τα δύο (2) τελευταία χρόνια. 

Β . ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Έγγραφη σφραγισμένη προσφορά ως συνημμένη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» (Τα οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 
 

  

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και  
        Επιστημονικός Διευθυντής, 
               Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας 

 



 

 

β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΡΟΣ: ΚΕΠΕ 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ………………………………………………… προκήρυξη 

διενεργείας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου 

…………………………………………………………………………. και αφού έλαβα υπόψη μου 

τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού καθώς και την Τεχνική Περιγραφή αυτού, 

προσφέρω τις ακόλουθες τιμές: 

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) …………………………. 

+ ΦΠΑ (…. %) …………………………. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (….%) ………………………….. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

γ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής των όρων της 

προκήρυξης. 

ΠΡΟΣ: 

Ο-Η: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ .6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 δηλώνω ότι έλαβα γνώση των Γενικών και Ειδικών 

όρων του Παραρτήματος «Α» καθώς και των όρων της Τεχνικής Περιγραφής του 

Παραρτήματος «Β» της προκήρυξης ……………………, συμφωνώ, δε, με αυτούς και τους 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα προκειμένου να συμμετέχω στο Διαγωνισμό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Παράρτημα «Β» 
Τεχνική Περιγραφή Έργου  

Ανήκει στην Προκήρυξη 2/2014 
του ΚΕΠΕ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τους δύο (2) ανελκυστήρες του κτιρίου που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΠΕ επί της οδού Αμερικής 11 10672 Αθήνα, με δικό του 
εξειδικευμένο επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό, τηρώντας με σχολαστικότητα, 
τις από το νόμο, τα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις, προβλέψεις και ρυθμίσεις, 
καθώς επίσης τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής του. 

Ενδεικτικώς ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 

1. Κάθε μήνα να ελέγχει και να συντηρεί τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές διατάξεις των 
δύο ανελκυστήρων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ακίνδυνη λειτουργία τους.  

2. Κάθε μήνα να προβαίνει σε συστηματικό καθαρισμό και λίπανση των ανελκυστήρων, να 
επιθεωρεί, τις ράβδους ολισθήσεως, τις αυτόματες πέδες, το ρυθμιστή ταχύτητας, τις 
συσκευές ζεύξης και τα κλειδιά των θυρών, τα κινούμενα τμήματα και τα έδρανα, 
λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση του έργου και εν γένει να 
παρέχει τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, όπως ορίζονται από την νομοθεσία. 

3. Οποτεδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη να προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση 
οποιασδήποτε βλάβης που θα προκληθεί σε αυτούς από οποιονδήποτε λόγο και 
οποιαδήποτε αιτία, έστω και ανωτέρα βία. 

4. Να ενημερώνει με πληρότητα και με σαφήνεια τα τηρούμενα βιβλία για κάθε εργασία 
στους ανελκυστήρες και για τα τυχόν εξαρτήματα που αντικαθιστά. 

5. Να πληροφορεί άμεσα, υπεύθυνα, αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα τεχνικά και 
επιστημονικά το ΚΕΠΕ για κάθε τυχόν πρόβλημα των ανελκυστήρων και να εισηγείται 
σχετικώς την κατά την κρίση του βέλτιστη και συμφέρουσα λύση. 

6. Να ασφαλίσει το τεχνικό προσωπικό της στο IΚΑ και τους ανελκυστήρες σε ασφαλιστική 
εταιρία, η δε ασφάλιση θα καλύπτει την ίδια την συντηρήτρια, το ΚΕΠΕ σαν μισθωτή, ακόμη 
δε και την ιδιοκτήτρια εταιρία του μεγάρου, για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο και ατύχημα. 

 

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &  
        Επιστημονικός Διευθυντής 
               Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας 


