
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΗΜΟ KENTΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 

 ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

(TEXNIKH ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ , ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ Κ.Λ.Π.)  

 
 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:  8/2020 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.960,00  € 
30.6262.003 / 5.000,00 € 
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ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 
 

 
 

ΦΟΡΕΑ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
ΧΡΗΗ: 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  

(TEXNIKH ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ , ΕΚΔΟΗ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ Κ.Λ.Π.)  

 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ  
4.960,00  € (με ΦΠΑ 24%) 
2020 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
 

                  Η παρούςα μελϋτη αφορϊ τισ απαραύτητεσ εργαςύεσ ςυντόρηςησ των εγκαταςτϊςεων  2 (ΔΤΟ) 

Ανελκυςτόρων του κτιρύου «ΜΑΡΑΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ»  του Δόμου, για χρονικό διϊςτημα δώδεκα μηνών (12) 

από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ,  την πιςτοπούηςό τουσ από αναγνωριςμϋνο φορϋα πιςτοποιόςεων αλλϊ 

και την αντιμετώπιςη  ϋκτακτων βλαβών που μπορεύ να προκύψουν κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ τουσ με 

τα απαιτούμενα τυχόν ανταλλακτικϊ τόςο ςτο Μαρϊςλειο Μϋγαρο όςο και ςε κϊποιο ϊλλο Δημοτικό κτύριο. 

  

 Η ςυντήρηςη των εγκαταςτάςεων των Ανελκυςτήρων προβλέπει :  

 

Α. Η ςυντόρηςη περιλαμβϊνει τον κατϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα – (ςε δημόςια κτίρια δύο φορέσ το 
μήνα) – ςυντόρηςη και ϋλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατϊξεων αςφϊλειασ, καθώσ και των 
υπόλοιπων εξαρτημϊτων του ανελκυςτόρα, για εξακρύβωςη και εκτύμηςη αναςφαλούσ λειτουργύασ, ςτην 
οπούα μπορεύ να οδηγηθεύ η εγκατϊςταςη του ανελκυςτόρα εξαιτύασ μιασ φθορϊσ, βλϊβησ ό και 
απορύθμιςησ των μηχανικών ό/και ηλεκτρικών διατϊξεων αςφαλεύασ και των λοιπών εξαρτημϊτων αυτού. 
Περιλαμβϊνει ακόμη τισ απαραύτητεσ εργαςύεσ για την αποκατϊςταςη τησ αςφαλούσ λειτουργύασ, με 
εξϊλειψη των βλαβών και των απορρυθμύςεων, καθώσ επύςησ τον καθαριςμό και τη λύπανςη, όπου 
χρειϊζεται, όλων των εξαρτημϊτων ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ και τισ υποδεύξεισ  των καταςκευαςτών των 
εξαρτημϊτων και των διατϊξεων αςφαλεύασ. 
Κϊθε ανελκυςτόρασ πρϋπει να υπόκειται ςε ςυςτηματικό ϋλεγχο τησ καλόσ κατϊςταςησ και λειτουργύασ 
του: 
· Να επιθεωρεύται ο ιςοζυγιςμόσ των ευθυντηρύων ρϊβδων. 
· Να επιθεωρεύται το εύκαμπτο καλώδιο καθώσ και το κουτύ ςύνδεςησ. 
· Να επιθεωρούνται και να καθαρύζονται οι διακόπτεσ αςφαλεύασ και περιμανδϊλωςησ 
  μϋςα ςτο φρεϊτιο. 
· Να επιθεωρεύται η ςυςκευό αρπϊγησ και η λειτουργύα του διακόπτη αυτόσ. 
· Να εξετϊζεται η λειτουργύα των διακοπτών τϋρματοσ διαδρομόσ και κινητού δαπϋδου 
  θαλαμύςκου και ψευδοδαπϋδου, εφόςον υφύςταται αυτό. 
· Να εξετϊζονται τα ςημεύα πρόςδεςησ των ςυρματόςχοινων επύ του θαλαμύςκου και   του αντύβαρου. 
· Να εξετϊζεται η κατϊςταςη των ςυρματόςχοινων καθ΄ όλο το μόκοσ αυτών ϋναντι μηχανικόσ      
  καταπόνηςησ η ϊλλη φθορϊσ. 
· Να λιπαύνονται όλα τα κινούμενα εξαρτόματα του ανελκυςτόρα. 
· Να εξετϊζεται η κατϊςταςη των υλικών τριβόσ τησ πϋδησ, καθώσ και τα πϋδιλα των    ευθυντηρύων      
  ρϊβδων. 
· Να πληρούται με ϋλαιο το κιβώτιο του ατϋρμονα, και αν χρειϊζεται και το κιβώτιο του αυτομϊτου    
  διακόπτη. 
· Να ωμομετρούνται όλα τα κυκλώματα για την εξακρύβωςη τυχόν διαρροόσ. 
· Να εξετϊζονται οι επαφϋσ των ηλεκτρονόμων οροφών καθώσ και των ηλεκτρονόμων ανόδου- καθόδου. 
· Να εξετϊζεται η ολύςθηςη των ςυρματόςχοινων, επύ τησ τροχαλύασ τριβόσ και του ρυθμιςτό ταχύτητασ. 
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· Να εξετϊζεται η λειτουργύα του ηλεκτρονόμου παρουςύασ τϊςεωσ ϋναντι γησ ςε μεταλλικϊ μϋρη (ρελϋ   
  διαφυγόσ). 
· Να εξετϊζεται η κατϊςταςη των αςφαλειών. 
· Να εξετϊζεται ο φωτιςμόσ του θαλαμύςκου, μηχανοςταςύου, φρεατύου και  τροχαλιοςταςύου ( αν υπϊρχει). 
· Γενικϊ να εξετϊζεται ότι ϊλλο θα μπορούςε να επηρεϊςει την καλό και απρόςκοπτη   λειτουργύα του 
ανελκυςτόρα. 
 

Β.  Φειριςμούσ ςε περιπτώςεισ διακοπόσ - θϋςη ςε κανονικό λειτουργύα - μικροεπιςκευϋσ χωρύσ    
     ανταλλακτικϊ - απεγκλωβιςμούσ.    
 
Γ.  Αντιμετώπιςη των ϋκτακτων βλαβών που προκύπτουν, κατϊ την λειτουργύα των ανελκυςτόρων ,    
μαζύ με τα απαιτούμενα κατϊ περύπτωςη ανταλλακτικϊ (τόςο ςτο Μαρϊςλειο Μϋγαρο όςο και ςε κϊποιο 
ϊλλο Δημοτικό κτύριο ) για το χρονικό διϊςτημα από την ημερομηνύα   υπογραφόσ τησ παρούςασ ανϊθεςησ 
εργαςύασ  μϋχρι και τη λόξη τησ καηόπιν εκηίμηζης κόζηοσς, προζθοράς καηά περίπηωζη και ζσμθωνίας .  
  Ενδεικτικϊ αναφϋρονται π.χ.  ςυρματόςχοινα, τροχαλύεσ, κινητόρεσ, μειωτόρεσ , αντλύεσ , μπλοκ 
βαλβύδων και αυτοτελεύσ μηχανιςμού όπωσ τα inverter , μπαταρύεσ και οι κεντρικϋσ πλακϋτεσ λειτουργύασ  
κατόπιν εκτύμηςησ κόςτουσ ,   προςφορϊσ κατϊ περύπτωςη και εγκρύςεωσ από την πλευρϊ τησ υπηρεςύασ. 
                      Σην αξύα του χρόνου απαςχόληςησ των εξειδικευμϋνων τεχνικών. 
 

Δ. Επύςησ , προβλϋπεται και η ϋκδοςη - ανανϋωςη του απαραύτητου πιςτοποιητικού, μετϊ το ςχετικό ετόςιο 
ϋλεγχο, από εξουςιοδοτημϋνο φορϋα πιςτοπούηςησ . 
 Ο ανϊδοχοσ πρϋπει να διαθϋτει την εξειδύκευςη, τον κατϊλληλο εξοπλιςμό και το τεχνικό προςωπικό με  
την ειδικό Άδεια, που προβλϋπεται, (ΠΔ 108, ΥΕΚ Α/141/12-06-2013 και ΚΤΑ 28425/2008, όπωσ ιςχύουν 
ςόμερα), ώςτε να προλαμβϊνεται η περύπτωςη  ατυχόματοσ ό ςοβαρόσ ζημιϊσ τησ εγκατϊςταςησ από 
λϊθοσ χειριςμό.   
 Η δαπϊνη,  ανϋρχεται ςτο ποςό των € 4.960,00 € ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α, και θα βαρύνει τον   
προχπολογιςμό του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων για το ζτοσ  2020 όπωσ αυτόσ  

επικυρϊκθκε με ηο σπ’αρ. πρωη. 33409/26-2-2020 έγγραθο ηης  Αποκενηρωμένης Διοίκηζης (ΑΔΑ: 

6Θ0ΗΟΡ1Φ-ΙΞΠ) 
 

Eυθύνη του αναδόχου.  

 

 Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ςυντόρηςησ αλλϊ και μετϊ από κϊθε ϋλεγχο ςυμπληρώνει και υπογρϊφει 
υποχρεωτικϊ  το φύλλο ςυντόρηςησ και προληπτικού ελϋγχου τησ εγκατϊςταςησ του ανελκυςτόρα. Ο 
ςυντηρητόσ  παρϋχει εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ του ανελκυςτόρα για όλη τη περύοδο του ϋτουσ 2020 - 
2021 και ςε περύπτωςη βλϊβησ, υποχρεούται ςε ϊμεςη αποκατϊςταςη  χωρύσ καμύα επύ πλϋον χρϋωςη, 
πλην των αναγκαύων ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν.  Ο ανϊδοχοσ πριν την προμόθεια και 
τοποθϋτηςη οποιουδόποτε υλικού και παροχόσ εργαςύασ που αφορϊ επιςκευαςτικό ςυντόρηςη για ϊρςη 
βλϊβησ και όχι την τακτικό ςυντόρηςη ϋχει υποχρϋωςη να ενημερώνει την υπηρεςύα μασ, για την ϋγκριςη 
τησ ανϊλογησ δαπϊνησ. 
 

 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα,      /3/2020 

Ο  υντάξασ 
 
 
 
 
 

Διονύςιοσ τρατηγόσ 
Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα,      /3 /2020 

Ο  Προΰςταμενοσ  
 

 
 
 
 

Μπατςούλησ Θωμϊσ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα,      / 3 /2020 

Η  Αναπληρώτρια Προΰςταμένη τησ 
Δ/νςησ Σ.Τ. Δήμου Κεντρικήσ 

Κέρκυρασ & Διαποντίων Νήςων 
 
 
 

Μαρύα Καλογιϊννη 
Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ ΠΕ4 
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ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 
 
 
 
ΦΟΡΕΑ: 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
ΧΡΗΗ: 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  
(TEXNIKH ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ , ΕΚΔΟΗ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ Κ.Λ.Π.)  

 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
4.960,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
2020 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 
 

Α/Α 
 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

TEM 
 

ΜΘΝΕΣ 
 

ΤΙΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ 
24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΡΑ 
 

1 
 

υντόρηςη ανελκυςτόρα                                    
 

2 
 

     12                        
 

    55,00  € 
 

1.320,00 € 
 

316,80 € 
 

1.636,80 € 
 

2 Ανανζωςθ Ριςτοποίθςθσ 2    250,00  €    500,00 € 120,00 €    620,00 € 
 

3 Αντιμετώπιςη εκτϊκτων 
βλαβών μαζύ με τα 
απαραύτητα ανϊ 
περύπτωςη υλικϊ και 
ανταλλακτικϊ ( ενδεικτικά 
π.χ. ςυρματόςχοινα, τροχαλίεσ, 
κινητήρεσ,μειωτήρεσ, αντλίεσ, 
μπλοκ βαλβίδων και αυτοτελείσ 
μηχανιςμοί όπωσ τα inverter , 
μπαταρίεσ , κεντρικέσ πλακέτεσ 
λειτουργίασ) 

1  2.180,00 € 2.180,00 € 523,20 € 2.703,20 € 
 

  
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:                                                                      4.000,00 € 

Υ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                       960,00 € 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ:                                             4.960,00 € 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 

 
Κέρκυρα,      /3/2020 

Ο  υντάξασ 
 
 
 
 
 

Διονύςιοσ τρατηγόσ 
Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ5 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα,      /3 /2020 
Ο  Προΰςταμενοσ  

 
 
 
 
 

Μπατςούλησ Θωμϊσ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα,      / 3 /2020 
Η  Αναπληρώτρια Προΰςταμένη τησ 

Δ/νςησ Σ.Τ. Δήμου Κεντρικήσ 
Κέρκυρασ & Διαποντίων Νήςων 

 
 

 
Μαρύα Καλογιϊννη 

Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ ΠΕ4 
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ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 
 

 
 

ΦΟΡΕΑ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
ΧΡΗΗ: 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  

                 (TEXNIKH ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ , ΕΚΔΟΗ                         

                 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ Κ.Λ.Π.)  

 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
4.960,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
2020 

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Με τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται θ ετιςια ςυντιρθςθ των δφο ανελκυςτιρων του Μαραςλείου Μεγάρου ( θ 
οποία κα γίνεται δφο φορζσ το μινα ανά ανελκυςτιρα όπωσ προβλζπεται από τθν νομοκεςία για δθμόςια 
κτίρια) , θ  πιςτοποίθςθ τουσ από επίςθμο και αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποιιςεων κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ 
ζκτακτων βλαβϊν που μπορεί να προκφψουν κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ των ανελκυςτιρων μετά των 
απαραίτθτων ανταλλακτικϊν .  
2. Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 4.960,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Ρ.Α. 24% και βαρφνει τον ΚΑ. 
30.6262.003 / 5.000,00 € με τίτλο « Συντιρθςθ Ανελκυςτιρων Δθμοτικϊν κτιρίων (τεχνικι υποςτιριξθ , ζκδοςθ 
πιςτοποιθτικοφ ελζγχου κλπ) » , ο οποίοσ ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτον  προχπολογιςμό του Διμου Κεντρικισ 

Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων για το ζτοσ  2020 όπωσ αυτόσ  επικυρϊκθκε με ηο σπ’αρ. πρωη. 33409/26-2-

2020 έγγραθο ηης  Αποκενηρωμένης Διοίκηζης (ΑΔΑ: 6Θ0ΗΟΡ1Φ-ΙΞΠ) .  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Θ διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ  διζπονται από τισ  διατάξεισ:    
3. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
4. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
5. Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» 
και άλλεσ διατάξεισ» 
6. Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεφχοσ Α’): υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν 
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. 
7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων»  
8. Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρκρο 1 παρ. Η – ΙΣΧΥΣ ΑΡΟ 16-3-2013 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 
9.  Του Άρκρου  4 τθσ Ρράξθσ Νομοκ. Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεφχοσ Α’) «φκμιςθ ηθτθμάτων 
κατεπείγοντοσ χαρακτιρα του υπουργείου Εςωτερικϊν- Ρρομικειεσ ΟΤΑ α' και β' βακμοφ».   
10. Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν», άρκρα 
63 & 66 
11. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα- Τροποποίθςθ Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» 
12. Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφοσ ΣΤ.20 «Εφαρμογι ΕΣΘΔΘΣ» 
13. Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεφχοσ Α)  Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882
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ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΣΕΤΧΩΝ 

    «Σεφχη  Μελζτησ»: Τα τεφχθ τθσ μελζτθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, εν περιπτϊςει δε αςυμφωνίασ μεταξφ των 
περιεχομζνων εισ αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ των τευχϊν κακορίηεται ωσ κάτωκι:  
α. Συγγραφι Υποχρεϊςεων   
β.  Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
γ.  Τεχνικι Ζκκεςθ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

δ.  Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Ο προώπολογιςμόσ τησ μελϋτησ εύναι 4.960,00 € ςυμπεριλαμβανομϋνου και του ΥΠΑ, (24%). Tο ποςό αυτό θα 

καλυφθεύ από ςχετικό πύςτωςη και βαρφνει τον ΚΑ. 30.6262.003 / 5.000,00 € με τίτλο « Συντιρθςθ 
Ανελκυςτιρων Δθμοτικϊν κτιρίων (τεχνικι υποςτιριξθ , ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ελζγχου κλπ) » , ο οποίοσ 
ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτον  προχπολογιςμό του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων για το ζτοσ  
2020 όπωσ αυτόσ  επικυρϊκθκε με το υπ’αρ. πρωτ. 33409/26-2-2020 ζγγραφο τθσ  Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ (ΑΔΑ: 6Θ0ΘΟ1Φ-ΙΞΡ) 

Θ παροχι υπθρεςίασ ζχει αρικμό αναφοράσ CPV 50750000-7.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ κα γίνει με απευθείασ ανάθεςη και  με κριτιριο ανάκεςθσ την πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο βάςη τιμήσ , για τισ προςφορζσ που πλθροφν τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ   ζχουν  
α)  φυςικά ι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου  που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ -
Μζλουσ τθσ ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο 
εςωτερικό τθσ ΕΕ,  
β) του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων 
του ΡΟΕ, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τθν ΣΔΣ, ι  
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. , οι οποίοι ζχουν το δικαίωμα 
καταςκευισ ι /και  εμπορίασ των προσ προμικεια ειδϊν.   
 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οι προςφορζσ κα είναι ενυπόγραφεσ από τουσ «διαγωνιηόμενουσ». Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα είναι 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και κα αναγράφονται  ευκρινϊσ τα ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου.  Ο κάκε 
διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να  κατακζςει μζςα ςε φάκελο τα εξισ δικαιολογθτικά:  
 

1. Πιστοποιητικό τοσ οικείοσ επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώοσ, ποσ ηηρείηαι ζηο κράηος – 

μέλος εγκαηάζηαζης ηοσ οικονομικού θορέα, με ηο οποίο πιζηοποιείηαι η εγγραθή ηοσ ζε ασηό και ηο 

ειδικό επάγγελμά ηοσ. 

 

2. Υπεύθσνη Δήλωση Ν.1599/1986, όηι ο ζσμμεηέτων: 

α. Έλαβε γνώζη ηων ηετνικών προδιαγραθών και ηοσ ενδεικηικού προϋπολογιζμού ηης εν λόγω 

σπηρεζίας, ζύμθωνα με ηα επιζσναπηόμενα έγγραθα ηης αρμόδιας σπηρεζίας ηοσ Δήμοσ Κέρκσρας και 

ηα αποδέτεηαι πλήρως και ανεπιθύλακηα.  

β.   Πτι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 73 παρ 1 του Ν.4412/2016  

 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώοσ 

α) ζηις περιπηώζεις εηαιρειών περιοριζμένης εσθύνης (Ε.Π.Ε.) και προζωπικών εηαιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), αθορά ηοσς διατειριζηές, β) ζηις περιπηώζεις ανωνύμων εηαιρειών (Α.Ε.), ηον Διεσθύνονηα 

ύμβοσλο, καθώς και όλα ηα μέλη ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ. 
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4. Πιστοποιητικό υορολογικής ενημερότητας 

5. Πιστοποιητικό ασυαλιστικής ενημερότητας 

6. Ο ανάδοχοσ πρζπει να διαθζτει την εξειδίκευςη , τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το τεχνικό προςωπικό με  τθν 
ειδικι Άδεια, που προβλζπεται, (ΠΔ 108, ΦΕΚ Α/141/12-06-2013 και ΚΤΑ 28425/2008, όπωσ ιςχφουν ςιμερα) 
 
7. Οικονομική Προςφορά ςφμφωνα  με  το υπόδειγμα τθσ Υπθρεςίασ ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο      ο 
οποίοσ κα είναι εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 
Θ εργαςία κα εκτελείται τακτικά όπωσ αναφζρεται ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ, αλλά και ζκτακτα, ανάλογα με τισ 
προκφπτουςεσ ανάγκεσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ Ανελκυςτιρων των κτιρίων του Διμου  για χρονικό διϊςτημα 
δώδεκα μηνών (12) από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ 
ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ μποροφν να επιβλθκοφν ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και ζκπτωςθ του αναδειχκζντοσ αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ  κα διενεργείται από 
τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία (Τεχνικι Υπθρεςία) ςφμφωνα με το άρκρο 216 του Ν.4412/2016 και θ 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςίασ  κα πραγματοποιθκεί  από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Ραραλαβισ  του Διμου τθσ Κζρκυρασ, ,  κατόπιν ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου  με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ 
πρωτοκόλλου παραλαβισ  ςφμφωνα με τα άρκρα 219 , 220 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΣΕΛΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται με τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ, αφοφ 
προθγουμζνωσ  προςκομιςκοφν από τον  ανάδοχο τα απαραίτθτα τιμολόγια  & όλα τα απαραίτθτα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. 
Ο ανάδοχοσ   βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΕΓΓΤΗΕΙ  

 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  και καλισ εκτζλεςθσ δεν  απαιτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 Θ  Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν 
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 
πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με 
τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κζρκυρα. 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα,      /3/2020 
Ο  υντάξασ 

 
 
 
 
 

Διονύςιοσ τρατηγόσ 
Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ5 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα,      /3 /2020 
Ο  Προΰςταμενοσ  

 
 
 
 
 

Μπατςούλησ Θωμϊσ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα,      / 3 /2020 
Η  Αναπληρώτρια Προΰςταμένη τησ 

Δ/νςησ Σ.Τ. Δήμου Κεντρικήσ 
Κέρκυρασ & Διαποντίων Νήςων 

 
 

 
Μαρύα Καλογιϊννη 

Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ ΠΕ4 
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ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

TEM 
 

ΜΘΝΕΣ 
 

ΤΙΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ 
24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΡΑ 
 

1 
 

υντόρηςη ανελκυςτόρα                                    
 

2 
 

     12                        
 

    

2 Ανανζωςθ Ριςτοποίθςθσ 2      

3 Αντιμετώπιςη εκτϊκτων 
βλαβών μαζύ με τα 
απαραύτητα ανϊ 
περύπτωςη υλικϊ και 
ανταλλακτικϊ ( ενδεικτικά 
π.χ. ςυρματόςχοινα, τροχαλίεσ, 
κινητήρεσ,μειωτήρεσ, αντλίεσ, 
μπλοκ βαλβίδων και αυτοτελείσ 
μηχανιςμοί όπωσ τα inverter , 
μπαταρίεσ , κεντρικέσ πλακέτεσ 
λειτουργίασ) 

1      

 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:                                                                      
Υ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                       

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ:                                            
Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

Κέρκυρα …………………….. 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα,      /3/2020 
Ο  υντάξασ 

 
 
 
 
 

Διονύςιοσ τρατηγόσ 
Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΠΕ5 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα,      /3 /2020 
Ο  Προΰςταμενοσ  

 
 
 
 
 

Μπατςούλησ Θωμϊσ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Κέρκυρα,      / 3 /2020 
Η  Αναπληρώτρια Προΰςταμένη τησ 

Δ/νςησ Σ.Τ. Δήμου Κεντρικήσ 
Κέρκυρασ & Διαποντίων Νήςων 

 
 

 
Μαρύα Καλογιϊννη 

Αρχιτϋκτων Μηχανικόσ ΠΕ4 

 

 

 

 
ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
 

 
 

 ΦΟΡΕΑ: 
     

      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
ΧΡΗΗ: 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 2020 

                    (TEXNIKH ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ , ΕΚΔΟΗ   

                   ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ Κ.Λ.Π.)  

 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ και 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
 4.960,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
         2020 
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ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 
 

 

 
ΦΟΡΕΑ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΧΡΗΗ: 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ   

                  (TEXNIKH ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ , ΕΚΔΟΗ  
                   ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ Κ.Λ.Π.)  

 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
 4.960,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
2020 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α 
 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

TEM 
 

ΜΘΝΕΣ 
 

ΤΙΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΑ 
24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΡΑ 
 

1 
 

υντόρηςη ανελκυςτόρα                                    
 

2 
 

     12                        
 

    

2 Ανανζωςθ Ριςτοποίθςθσ 2      

3 Αντιμετώπιςη εκτϊκτων 
βλαβών μαζύ με τα 
απαραύτητα ανϊ 
περύπτωςη υλικϊ και 
ανταλλακτικϊ ( ενδεικτικά 
π.χ. ςυρματόςχοινα, τροχαλίεσ, 
κινητήρεσ,μειωτήρεσ, αντλίεσ, 
μπλοκ βαλβίδων και αυτοτελείσ 
μηχανιςμοί όπωσ τα inverter , 
μπαταρίεσ , κεντρικέσ πλακέτεσ 
λειτουργίασ) 

1      

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:                                                                      
Υ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                       

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ:                                            
 
 

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 
 

Κέρκυρα …………………….. 
 
 
 

 

 


