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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ‘’. 

 

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας), θα δεχτεί οικονοµικές 

προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης   

τεσσάρων (4) ανελκυστήρων που βρίσκονται στο  ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας, οδός Εθνικής 

Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα .   

Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 

διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.2845/1245 απόφασης των Υπουργείων Οικονοµίας και 

Οικονοµικών – Ανάπτυξης– Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-

2008). 

 Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες υπάγονται σε πρόγραµµα 

υποχρεωτικής συντήρησης µε αριθµό συντηρήσεων, όπως καθορίζεται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία για δηµόσιους χώρους δηλαδή όχι µικρότερος από εικοσιτέσσερις (24) συντηρήσεις το 

χρόνο (ΦΕΚ 2604/08, Άρθρο 4) και αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης που κατέχει τις 

απαιτούµενες άδειες, καθώς και την υποχρεωτική ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων που 

βρίσκονται σε δηµόσια κτίρια. 

Η συντήρηση θα γίνεται  για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2015 έως και 31/12/2015, και η 

δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισµού έντεκα  χιλιάδων ευρώ 11.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα 

Καβάλας) και ειδικά τον  ΚΑΕ 3072.0869.0001 ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% οικ. έτους 2015.  

Οι προσφερόµενες τιµές να δοθούν αριθµητικώς και ολογράφως σε µηνιαία βάση. 

 Στην προσφερόµενη τιµή να  συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι διαπιστωµένα ασχολούνται µε παροχή υπηρεσιών συντήρησης 

ανελκυστήρων. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 
Α. 
Η παρούσα αφορά την συντήρηση των 4 ανελκυστήρων που βρίσκονται στο ∆ιοικητήριο της  
Π.Ε. Καβάλας. 
 Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικά 
του ΦΕΚ 1797/05 21.∆εκ.2005, ΚΥΑ29362/1957/2005, όπως συµπληρώνονται µε τα ΦΕΚ 
696/Β’/3.5.2007, ΦΕΚ 1111/Β’/4.7.2007 και ΦΕΚ 2604/22.12.2008. Σύµφωνα µε την παραπάνω 
νοµοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες υπάγονται σε πρόγραµµα υποχρεωτικής συντήρησης µε αριθµό 
συντηρήσεων, όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για δηµόσιους χώρους δηλαδή όχι 
µικρότερος από εικοσιτέσσερις (24) συντηρήσεις το χρόνο (ΦΕΚ 2604/08, Άρθρο 4) και 
αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης που κατέχει τις απαιτούµενες άδειες, καθώς και την 
υποχρεωτική ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται  σε δηµόσια κτίρια. 
Επίσης, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσαρµόζεται και στις πιθανές αλλαγές της νοµοθεσίας. 
Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας περιλαµβάνονται και τα 
ακόλουθα ως ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης: 
Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να υπόκειται σε συστηµατικό έλεγχο της καλής κατάστασης και 
λειτουργίας του. 
� Έλεγχος του φρέατος, των οδηγών και των στηρίξεων τους, τροχαλιών, αντίβαρων, 

προσκρουστήρων κλπ. 
� Έλεγχος του πλαισίου και του ιδίου του θαλάµου, των θυρών και των µηχανισµών τους, των 

κοµβιοδόχων του θαλάµου και εξωτερικά σε κάθε στάση, του φωτισµού, του κουδουνιού 
κινδύνου, της ενδοεπικοινωνίας κλπ 

� Έλεγχος λειτουργίας όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας (αρπάγες, 
ρυθµιστές ταχύτητας, διακόπτες κλπ). 

� Έλεγχος λειτουργίας όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων κινήσεως (κινητήρες, 
τροχαλίες, αυτοµατισµοί, αντλίες, δεξαµενές λαδιού κλπ). 

� Έλεγχος κυκλωµάτων, µετρήσεις και καθαρισµός ηλεκτρικών διατάξεων (πίνακες, διακόπτες 
κλπ.) 

� Έλεγχος των συρµατόσχοινων ή/και εµβόλων σε όλη τους την διαδροµή για µηχανική 
καταπόνηση ή άλλη φθορά., 

� Έλεγχος όλων των µηχανικών συνδέσεων και στηρίξεων 
� Απαραίτητη λίπανση των κινητών εξαρτηµάτων. 
� Έλεγχος των υδραυλικών συστηµάτων (αντλία, σωληνώσεις, υδραυλικά πιστόνια, βαλβίδες, 

µανόµετρα κλπ) των υδραυλικών ανελκυστήρων. 
� Έλεγχος εν γένει της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας 

του ανελκυστήρα σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
� Έλεγχος εν γένει των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωµάτων 
� Γενικός καθαρισµός του µηχανοστασίου, του φρέατος κλπ, και αποµάκρυνση τυχόν άχρηστων ή 

άσχετων µε τη λειτουργία του ανελκυστήρα υλικών. 
� Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα µπορούσε να επηρεάσει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία 

του ανελκυστήρα. 
Β. 
Η συντήρηση θα πραγµατοποιείται δύο (2) φορές τον µήνα τουλάχιστον, σύµφωνα µε τους κανόνες 
του εργοστασίου, τους κανόνες της τέχνης και θα τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεµβαίνει σε κάθε κλήση για βλάβη και να αποκαθιστά την οµαλή 
λειτουργία του αναβατορίου σε κάθε περίπτωση που κληθεί πέραν της προγραµµατισµένης τακτικής 
συντήρησης εντός τεσσάρων ωρών. Η δαπάνη για τις επεµβάσεις αυτές περιλαµβάνεται στο τίµηµα, 
θεωρούµενη ως εκτελούµενη στα πλαίσια της παρεχόµενης από τον ανάδοχο εγγύησης για την 
καλή λειτουργία του αναβατορίου. 
Η συντήρηση καθώς και οποιαδήποτε εργασία που µπορεί να προκύψει θα γίνονται από τις 8:00-
16:00 τις εργάσιµες ηµέρες. Ενώ σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης θα γίνεται αποκατάσταση 
βλαβών τα Σάββατα και τις Κυριακές κατόπιν συνεννόησης µε τους αρµόδιους από την Π.Ε 
Καβάλας. 
Στους ανελκυστήρες που δεν λειτουργούν ή συντηρούνται, ο ανάδοχος συντηρητής είναι 
υποχρεωµένος να προβαίνει στη τοποθέτηση των απαιτούµενων, ανάλογα µε τη περίπτωση 
(βλάβης, επισκευής ή συντήρησης κλπ.), σηµάτων και πινακίδων γενικώς ασφαλείας, καθώς και να 
φροντίζει για τη συντήρησή τους. Οι πινακίδες θα έχουν ενδείξεις: «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ 
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ΒΛΑΒΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» και κατά τα λοιπά όπως ορίζουν οι κανονισµοί. 
Με την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων θα συµπληρώνονται όλα τα απαραίτητα από την 
νοµοθεσία έντυπα (π.χ. βιβλιάριο παρακολούθησης συντήρησης θεωρηµένο από την αρµόδια 
υπηρεσία, βιβλίο-ηµερολόγιο κλπ) και θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Καβάλας 
Γ. 
Όλες οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων εκτελούνται σύµφωνα µε την κοινή υπουργική 
απόφαση σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων – (ΦΕΚ 
2604/22-12-2008) όπου ρητώς αναφέρεται ¨ Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων γίνονται 
αποκλειστικά και µόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούµενη άδεια από την 
∆/νση Ανάπτυξης της οικείας Π.Ε., έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ∆/νση 
αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό¨. Ο ανάδοχος του έργου µε δικά του 
έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε ανελκυστήρα έναντι αστικής ευθύνης σε περίπτωση 
ατυχήµατος, είτε ατοµικού , είτε οµαδικού , όπως προβλέπονται από την κείµενη Νοµοθεσία. 
∆. 
Ιδιαίτερη αµοιβή δικαιούται ο ανάδοχος µόνο εφόσον η βλάβη οφείλεται σε απρόβλεπτους 
παράγοντες (βανδαλισµούς, καταστροφές σαµποτάζ, πυρκαγιάς κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρχει έγκαιρη έγγραφη ενηµέρωση και αντίστοιχη έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης 
από την αρµόδια υπηρεσία της Π.Ε. Καβάλας. 
 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως, ταχυδροµικώς, µε fax) µέχρι την  
   21/11/2014 στις 12 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της  
Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας), και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                              
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα,  
2ος Όροφος, 215  Γραφείο. Τηλέφωνο: 2513503215, fax: 2510-291610.   
 
‘’ Για την συντήρηση τεσσάρων (4)  ανελκυστήρων   που βρίσκονται στο ∆ιοικητήριο της 
Π.Ε. Καβάλας’’ . 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ 

(Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας), θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της:  

www.pekavalas.eu και της www.pamth.gov.gr και θα αποσταλεί στο Εµπορικό Επιµελητήριο 

Καβάλας. 

                                                                               

                                                                            Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας 

                                      
                                                                                           
                                                                         ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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