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Σελίδα 3

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΟΣΕ Α.Ε

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

094038689

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

10437

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL 632

Τηλέφωνο

210-5297261

Φαξ

210-5225770

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

l.giannakopoulou@osenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ευ.Γιαννακοπούλου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ose.gr

Ο αναθέτων φορέας είναι ο ΟΣΕ Α.Ε και ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Προϊσταμένη Αρχή κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση της σύμβασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΣΕ με έδρα την Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι οι σιδηροδρομικές μεταφορές και η διαχείριση του
δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών (231 του Ν. 4412/2016).
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.ose.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.07 σχετική πίστωση του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022-2023 του Φορέα.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη
συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των
Σιδηροδρομικών Σταθμών, κτιρίων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο-Α.Λιόσια –
Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς- ΣΚΑ - Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) 50750000-7.
Για κάθε τεχνική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Σάκκα Στυλιανή,
τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5297913.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 950.290,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% και ανάγεται

ως κατωτέρω:


στο ποσό των 896.890,00 € για την πλήρη συντήρηση των 153 ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων στα τμήματα γραμμής Πειραιάς-ΣΚΑ-Οινόη, Αεροδρόμιο-Α. Λιόσια-Κιάτο και των
κτιρίων του νομού Αττικής, για χρονικό διάστημα δεκαοχτώ μηνών (18) μηνών καθώς και οι
εργασίες αναβάθμισης αυτών και



στο ποσό των 53.400,00 € ως ρήτρα προαίρεσης για την πλήρη συντήρηση δέκα (10)
ανελκυστήρων στο τμήμα γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη, που ευρίσκονται στις Πεζογέφυρες
Εσταυρωμένου, ΠΕΠ-1, ΠΕΠ-2, ΠΕΠ-6, ΤΕ9 καθώς και την αναβάθμιση αυτών. θα ενταχθούν
στη Σύμβαση με τους ίδιους όρους και τιμές του παρόντος τεύχους, εφόσον τούτο απαιτηθεί,
ύστερα από έγγραφη εντολή της ΔΙΣΗΣΗΚ. Αυτή η πλήρης συντήρηση και αναβάθμιση θα
υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο ύστερα από έγγραφη εντολή-γνωστοποίηση της ΔΙΣΗΣΗΚ σε
αυτόν (Ανάδοχο).

Δεν μπορεί να υποβληθεί προσφορά για μεμονωμένη/ες δραστηριότητα/τες.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει μόνο της τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
-

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

-

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 324-337
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-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

-

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

-

της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)

-

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»

-

της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

-

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

-

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

-

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.

-

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

-

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»

-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

-

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

-

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

-

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
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και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ) OJ L 119,
-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
-

της με αρ. 5982/10-12-2021 απόφασης του Δ.Σ του ΟΣΕ περί έγκρισης της διενέργειας του
διαγωνισμού,

-

Την υπ’ αριθμ. 9081996/14-01-2020 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών.

- Την υπ’ αριθμ.ΔΠΔΑ/99224/ΟΣΕ/1-04-2022 απόφαση του ΥΥΠΟΜΕ

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) από
την 4/05/2022 και ώρα 10.00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/05/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/04/2022
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 159524
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Ανακοίνωση της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016.
Ανακοίνωση της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
www.ose.gr στην κατηγορία «Διαγωνισμοί».
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο κατά τα οριζόμενα στο ν. 3548/2007 βαρύνει τον
ανάδοχο και εισπράττεται με παρακράτηση από την πληρωμή της πρώτης δόσης του συμβατικού
τιμήματος.
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1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους .
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
2. η με αρ. EE S:2021-072205 Προκήρυξη της Σύμβασης (όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ο Αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του
αναθέτοντα φορέα.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός
φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την
αναθέτουσα αρχή.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού1. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού
δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000 €).
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί2, ζ) στις
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
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2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το
σχετικό γεγονός.
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
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έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία ήτοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται υποχρεωτικά να διαθέτουν οικονομική και χρηματοδοτική
ικανότητα που θα προκύπτει από τoν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη (2018,
2019, 2020), ο οποίος θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό του 75% του προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας το παραπάνω όριο θα υπολογίζεται αθροιστικά για τα μέλη της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙV (Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, παρ.1α) του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία, επί ποινή αποκλεισμού, αποδεικνυόμενης αυτής
είτε με επικυρωμένα αντίγραφα σχετικών συμβάσεων είτε με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του εργοδότη
για τις επικαλούμενες από αυτόν συμβάσεις, για 50 τουλάχιστον συντηρήσεις ανελκυστήρων και 30
κυλιόμενων κλιμάκων κατ’ έτος σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, για τα τελευταία τέσσερα έτη (2018, 2019,
2020 & 2021).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν
οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2.Β.5 της παρούσας
Διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
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αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες3.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται η ανάθεση της σύμβασης σε υπεργολάβο, μέχρι
ποσοστό 30% του αντικειμένου της.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη Παράρτημα
V , το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες
του
Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
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β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή της.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ : Ασφαλιστική Ενημερότητα
άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ
κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον
οποίο τυχόν υπάγεται).
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
i) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση γ’ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη
περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχει
υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.
ii) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση δ’ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
iii) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση ε’ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν
έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε
περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός].
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
Μέρος I του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την
πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) και αποσπάσματα οικονομικών
καταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η ΟΣΕ ΑΕ στο άρθρο 2.2.5 ανωτέρω.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:


Επικυρωμένα αντίγραφα σχετικών συμβάσεων για 50 τουλάχιστον συντηρήσεις ανελκυστήρων και
30 κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και πέντε (5) τουλάχιστον αναβαθμίσεις ανελκυστήρων κατ’ έτος
σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, για τα τελευταία τέσσερα έτη (2018, 2019, 2020 & 2021).

Η εμπειρία σε συντηρήσεις και αναβαθμίσεις θα αφορούν σε ανελκυστήρες αντίστοιχης τεχνολογίας με
αυτούς της παρούσας διακήρυξης.
 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργοδότη για τις επικαλούμενες συμβάσεις τις οποίες έχει εκτελέσει,
από τα οποία να προκύπτουν κατ’ ελάχιστον: (1) ο αντισυμβαλλόμενος και ο χρόνος σύναψης, (2) το
αντικείμενο και η αξία της σύμβασης, (3) η διάρκειά της, που βεβαιώνουν ρητώς την προσήκουσα
σύμφωνα με τους όρους της σχετικής συμβάσεως εκτέλεσή της από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα.
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται επίσης στην υποβολή
Υπεύθυνης Δήλωσης, ότι είναι πλήρως γνώστες των τευχών, της θέσεως και της λειτουργικής κατάστασης
των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων που θα πραγματοποιούν την συντήρηση.
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να σχηματίσουν άποψη για την υφιστάμενη
κατάσταση και θέση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων και γενικότερα για το συνολικό
αντικείμενο της σύμβασης, ώστε να διαμορφώσουν την προσφορά τους, θα μπορούν να μεταβαίνουν επί
τόπου σε αυτά (ανελκυστήρες- κυλιόμενες κλίμακες) ύστερα από συνεννόηση με την ΔΙΣΗΣΗΚ.
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι
πιστοποιητικά:





ΕΝ ISO 9001:2015
ΕΝ ISO 13015:2001+Α1: 2008
ΟΗSAS 18001/ISO 45001
ISO 1 4001:2015
Παράρτημα XI της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

2.3



οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της παρούσας
Διακήρυξης , για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 4
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19995,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
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δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης,
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
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Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της
Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται στη συμπλήρωση Εντύπου
Οικονομικής Προσφοράς που τους διατίθεται στα πλαίσια του διαγωνισμού (Παράρτημα ΙV).
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
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φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
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ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 25/05/2022 και ώρα
10.00 π.μ
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της6,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Στην περίπτωση
ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού
και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής
κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές,
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
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άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή.
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης7 .
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η
ισχύς της αναστολής.
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Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138
ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό
αποφανθεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του αναδόχου.

4.4

Υπεργολαβία

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται η ανάθεση της σύμβασης σε υπεργολάβο, μέχρι
ποσοστό 30% του αντικειμένου της.
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4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η 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) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) 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.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο 10
του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής (Παράρτημα I), διευκρινίζοντας ότι:
α) στην αμοιβή της πλήρους περιοδικής τρίμηνης (3μηνης) συντήρησης δύναται να προστίθενται και η
αξία περατωμένων εργασιών του Κεφαλαίου Αναβαθμίσεων του Προϋπολογισμού, οι οποίες θα έχουν
ολοκληρωθεί κατά το χρονικό διάστημα αυτό. Η αξία των τρίμηνων (3μηνων) εργασιών προληπτικής
συντήρησης καθώς και των περατωμένων εργασιών του Κεφαλαίου Αναβαθμίσεων, θα καθορίζονται από
την προσφερόμενη τιμή μονάδας της οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου.
β) οι περατωμένες εργασίες του Κεφαλαίου Αναβαθμίσεων, δύναται να παραλαμβάνονται από την
αρμόδια Επιτροπή χωριστά από αυτές της προληπτικής τρίμηνης συντήρησης και να εξοφλούνται επίσης
χωριστά. Η αξία των περατωμένων εργασιών θα καθορίζεται από την προσφερόμενη τιμή μονάδας της
οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ποσοστό 0,1% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016, ως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθ. άρθρο 7 του Ν.4912/2022.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, εφ’ όσον έχει τεθεί σε ισχύ.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
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άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.
Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησ ης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης.
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.

5.2.2. Αν 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.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
δ) οι ποινικές ρήτρες αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 11 της Τεχνικής Περιγραφής (Παράρτημα Ι
της παρούσας διακήρυξη.
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.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή
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για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/20168. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Σελίδα 41

6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
ΔΙΠΕΦ/ΤΠΑΣΥ η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν 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, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I της παρούσας.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
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καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΠΑΤΕΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του Αντικειμένου της
διακήρυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Β-Γ (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ-Οδός Καρόλου 1-3, 104-37,ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094038689 (Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε. 1967/98/B/86/02/23-08-1991).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση
βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και
κυλιόμενων κλιμάκων των Σιδηροδρομικών Σταθμών, κτιρίων
και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο – A.
Λιόσια - Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ME ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

18 ΜΗΝΕΣ

Σήμερα την …………………………. στην
υπογεγραμμένοι :

Αθήνα και επί της οδού Καρόλου 1-3

οι

Α) ………………………………, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ νόμιμα
εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το ισχύον σύστημα εξουσιοδότησης.
Β)
………………………………………νόμιμος
…………………………………………που εδρεύει:

εκπρόσωπος

εταιρείας

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & λοιπές ∆ιατάξεις».
2. Toν N. 3861/10 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον N. 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
4. Την Οδηγία 2014/ 25 /ΕΕ.
5. Τον εγκεκριμένο Τακτικό προϋπολογισµό του ΟΣΕ έτους 2022.
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6. Την υπ αριθμ. 5982/10-12-2021 Απόφαση του Δ.Σ
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους µε την προαναφερόμενη ιδιότητά
του, αναθέτει το έργο:
«Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση
ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των Σιδηροδρομικών Σταθμών,
κτιρίων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο – A. Λιόσια - Κιάτο και
του τμήματος γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος».
Για κάθε τεχνική πληροφορία να απευθύνεστε στην κα Σάκκα Στυλιανή, τηλ. 210-5297913.
1. ΤΙΜΗ

Το συνολικό κόστος της παροχής υπηρεσιών είναι:
Καθαρή Αξία: …………………………………………………………………. €.
Φ.Π.Α. ………………………………………………………………………...€.
Κόστος με ΦΠΑ 24% …………………………………………. €.
Στην καθαρή τιμή των υπηρεσιών συντήρησης περιλαμβάνεται κάθε εργασία όπως περιγράφεται
στα έγγραφα της σύμβασης, όλα τα παράπλευρα έξοδα, οι φόροι που βαρύνουν τον ανάδοχο, και
κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός από το ΦΠΑ), µε τον τρόπο που ορίζει η παρούσα σύμβαση, µε
ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου.
2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παροχή των υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσης και η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης.
Η υπηρεσία θα θεωρηθεί ως οριστικώς εκτελεσθείσα όταν ο Ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει τα
αντικείμενα που του ανατίθενται από την παρούσα σύμβαση και δεν θα υπάρχει εκκρεμής
απαίτηση από τον ΟΣΕ.
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής που θα ορισθεί για τον σκοπό
αυτό από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 O Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφωθεί
πλήρως με τα αναγραφόμενα στην παρούσα.
Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εφαρμογή των ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο.
3.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται, ότι διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και
ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των
υπηρεσιών, καθώς και για την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του.
3.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της
οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη
εκτέλεση και ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης, κατά απόλυτη τήρηση των οριζομένων
στην παρούσα σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

4.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε τακτικές ή όποτε άλλοτε απαιτείται,
συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ, σχετικά με την εκτέλεση και την πρόοδο του
αντικειμένου της παρούσης.
4.2. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να προβαίνει σε παρουσίαση του έργου όπου ήθελε απαιτηθεί από
τον ΟΣΕ.
4.3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει στον ΟΣΕ, εφόσον αυτός το ζητήσει και χωρίς
καμία επιβάρυνση της τελευταίας, κάθε είδους πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες και διευκρινίσεις,
σχετικά με συγκεκριμένη εγκατάσταση, παροχή υπηρεσίας ή υλικού στα πλαίσια της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν
ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
ΑΡΘΡΟ 6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
6.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς Αναδόχου δημοσιότητα, σχετική με την παρούσα Σύμβαση,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΟΣΕ.
6.2 Ο ως άνω όρος θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την λήξη ισχύος ή τη λύση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
7.1. Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οφείλει να τηρήσει απόρρητες
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες, οι οποίες αφορούν ιδίως στην οργάνωση, δραστηριότητα,
οικονομικά θέματα ή υποθέσεις γενικότερα του ΟΣΕ.
 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει ή
διαθέσει σε τρίτους πλην των αναγκαίων για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του από την σύμβαση
προσώπων (ειδικοί συνεργάτες, υπεργολάβοι κλπ), τους οποίους επίσης υποχρεούται να δεσμεύσει με
ρήτρες εμπιστευτικότητας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΣΕ, οποιαδήποτε
έγγραφα, στοιχεία , ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της
Σύμβασης. Επιπλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται, ότι η ως άνω υποχρέωση
εχεμύθειας δεσμεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες , υπαλλήλους, προστηθέντες και υπεργολάβους
του.
 Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
 Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον Ανάδοχο κατά
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την εκτέλεση της Σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να
γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών
του υποχρεώσεων προς τον ΟΣΕ.
7.2. Ο ΟΣΕ οφείλει να τηρήσει απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες οι οποίες
αφορούν ιδίως την οργάνωση, δραστηριότητα, οικονομικά θέματα ή υποθέσεις γενικότερα του Αναδόχου
και οι οποίες έχουν παρασχεθεί στον ΟΣΕ δυνάμει του παρόντος Διαγωνισμού και δεν δικαιούται χωρίς
την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Αναδόχου να τις γνωστοποιεί σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σε αυτόν μετά το πέρας της κάθε περιόδου (3μηνης)
Συντήρησης, βάσει τιμολογίου που θα υποβάλει στην ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ που θα συνοδεύεται με
Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.
Κατά την υποβολή του τιμολογίου και για την εξόφληση αυτού, απαιτείται να προσκομισθούν τα
κάτωθι:


Ημερολόγιο εργασιών χρονικής περιόδου συντήρησης.



Πίνακας υλικών – ανταλλακτικών χρονικής περιόδου συντήρησης.



Το Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των υπηρεσιών Συντήρησης από την Επιτροπή
του ΟΣΕ.



Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος δεν εξασφαλίζει την πληρωμή των ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η
δαπάνη των αντίστοιχων ποσών ή ποσού θα παρακρατείται από το συμβατικό του ποσό.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

8.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ποσοστό 0,1% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016, ως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθ. άρθρο 7 του Ν.4912/2022.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, εφ’ όσον έχει τεθεί σε ισχύ.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
9.1. Η διαχείριση και ο προβλεπόμενος από τη σύμβαση έλεγχος των εργασιών, καθώς και η εποπτεία και
ο έλεγχος των παρεχομένων από τον ανάδοχο υπηρεσιών, εν γένει, θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του
ΟΣΕ Α.Ε., όπως αυτά θα καθοριστούν με σχετική απόφαση της διοίκησής του και θα γνωστοποιηθούν
εγγράφως και προσηκόντως στον Ανάδοχο.
9.2. Ομοίως η παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων, εκ μέρους του Αναδόχου, θα
γίνεται από τα παραπάνω όργανα του ΟΣΕ Α.Ε, οι δε παρατηρήσεις ή οι «πιστοποιήσεις» εκτέλεσης των
εργασιών και παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνονται εγγράφως από τα ίδια παραπάνω
όργανα και επί τη βάσει αυτών των εγγράφων παρατηρήσεων ή «πιστοποιήσεων», θα γίνεται, η πληρωμή
του Αναδόχου και θα του καταβάλλεται το συμβατικό τίμημα ή θα του επιβάλλονται, τυχόν, ποινικές
ρήτρες ή θα ζητείται η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών ή θα κηρύσσεται ο ανάδοχος έκπτωτος κλπ.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του ΟΣΕ μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της παρούσης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, ο δε
Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
11.1 Όλο το προσωπικό του Ανάδοχου θα πρέπει, με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη αυτού να είναι
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στους λοιπούς κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρως το σύνολο των διατάξεων της κείμενης
ασφαλιστικής νομοθεσίας σε σχέση με το προσωπικό, το οποίο απασχολεί για την παροχή των υπηρεσιών,
υπέχοντας προς τούτο πλήρως και αποκλειστικώς την πάσης φύσεως ευθύνη. Οποιοδήποτε πρόστιμο,
προσαύξηση κλπ. επιβληθεί ενδεχομένως στον Ανάδοχο σε σχέση με το προσωπικό του για παράβαση
οποιωνδήποτε κειμένων διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας βαρύνει αποκλειστικώς αυτόν.
11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην προσήκουσα πληρωμή του προσωπικού και των
συνεργατών του και να καταβάλει σε αυτούς, με δική του αποκλειστική επιβάρυνση, κάθε ποσό, το οποίο
δικαιούνται βάσει της σχέσεως εργασίας ή συνεργασίας, όπως ενδεικτικά τα έξοδα αυτών, τους μισθούς
και τις πάσης φύσεως αμοιβές τους (υπερωρίες, επιδόματα, άδειες μετά ή άνευ αποδοχών κ.λπ.,), τις
οφειλόμενες στους εκάστοτε δικαιούχους αποζημιώσεις λόγω εργατικού ατυχήματος, ασθένειας,
αναπηρίας, θανάτου, τα τυχόν έξοδα επαναπατρισμού και κάθε δαπάνη εν γένει, η οποία συνάπτεται με
τη σχέση εργασίας ή συνεργασίας που συνδέει τον Ανάδοχο με το προσωπικό και τους συνεργάτες του.
Για τον παραπάνω σκοπό ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να
προκύπτει αμάχητα η εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης του, αλλά και να παραδίδει στον ΟΣΕ
αντίγραφα των πληρωμών του προσωπικού του και των πληρωμών προς το ΙΚΑ, εφόσον του ζητηθεί.
11.3 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία προκύψει αποδεδειγμένα οφειλή του Ανάδοχου
έναντι του προσωπικού του ή έναντι του ΙΚΑ, ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα, ανεξαρτήτως του εάν γεννηθεί
ή μη με οποιονδήποτε τρόπο υποχρέωση της προς εξόφληση τέτοιας οφειλής, να καταβάλει τα ανά
περίπτωση ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά στους δικαιούχους τους και να παρακρατήσει αυτά από την
από μέρους της οφειλόμενη εργολαβική αμοιβή. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος υπέχει υποχρέωση σε αυτήν
την περίπτωση να αποκαταστήσει και κάθε θετική ζημία, την οποία υπέστη ο ΟΣΕ από αυτήν την αιτία.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
12.1. Ο 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 του ΟΣΕ.
Στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται στον Ανάδοχο 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, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
12.2. Αν 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 του ΟΣΕ.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΟΣΕ το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
12.3. Ο ΟΣΕ έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς και άμεσα την παρούσα σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση, τεθεί σε
εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση απαγόρευσης και περιπέσει σε κατάσταση, η
οποία φέρει εν γένει τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες που απαντώνται στις προαναφερόμενες
περιπτώσεις.
12.4. Σε κάθε περίπτωση που επέλθει η λύση της παρούσας με καταγγελία εκάτερου των
συμβαλλομένων μερών, αμφότερα θα προσέρχονται, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
καταγγελίας στο συμβαλλόμενο μέρος που παραβίασε την παρούσα και σε ημερομηνία που θα ορίζεται
στην εν λόγω καταγγελία, με σκοπό: (α) την απογραφή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών, στην οποία ο ΟΣΕ
δύναται να προβεί ακόμη και εάν ο Ανάδοχος δεν παραστεί διό του νομίμου εκπροσώπου του, αν και
κλήθηκε προς τούτο και (β) στη σύνταξη της τελικής εκκαθαριστικής πιστοποίησης των εκτελεσθεισών έως
εκείνο το χρονικό σημείο υπηρεσιών,
12.5. Στην περίπτωση που η λύση της παρούσας επέλθει με καταγγελία για λόγους που ανάγονται σε
υπαιτιότητα του Ανάδοχου και ο τελευταίος κηρυχθεί έκπτωτος, θα επέρχονται αυτοδικαίως, πλέον των
ανωτέρω αναφερομένων, οι ακόλουθες έννομες συνέπειες:
(α) ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποσύρει άμεσα το προσωπικό του, καθώς και τα δικά του υλικά και το
δικό του εξοπλισμό από τους χώρους παροχής των υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο ΟΣΕ δεν θα ασκήσει το
δικαίωμα της σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω υπό (στ),
(β) ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει άμεσα στoν ΟΣΕ όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τα
έγγραφα της σύμβασης
(γ) ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει αυτή ως πρόσφορο, τις
τυχόν ημιτελείς υπηρεσίες/εργασίες,
(δ) ο ΟΣΕ διατηρεί, επιπροσθέτως, το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε
ζημίας του, η οποία προκλήθηκε σε αυτή λόγω της παράβασης από την πλευρά του Ανάδοχου των
υποχρεώσεων του βάσει της παρούσας και των παραρτημάτων της.
ΑΡΘΡΟ 13. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος έχει ελέγξει την φύση του αντικειμένου της παρούσης, τις συνθήκες εκτέλεσης, και έχει
πλήρη γνώση των υποχρεώσεών του και των καθηκόντων του.
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Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα συμβατικά στοιχεία και τους όρους της διακήρυξης τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες
απορρέουν από τους εν λόγω όρους.
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
14.1 Για την ακριβή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του ΟΣΕ που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ως εγγύηση θα χρησιμεύσει η κατατεθείσα στη Διεύθυνση
Προμηθειών και Εφοδιασμού εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………..με
αριθμό…………………., διάρκειας αορίστου χρόνου, ποσού ……………………..
Η εγγύηση αυτή θα καλύψει κάθε απαίτηση του ΟΣΕ έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση υπ’
αυτού οιουδήποτε όρου της σύμβασης, είτε για την μη πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση αυτής, είτε
για απαίτηση από κατάπτωση ποινικής ρήτρας.
14.2 Ρητώς συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου να
αποζημιώσει τον ΟΣΕ πέρα από το ποσό της παρεχόμενης εγγύησης σε περίπτωσ η κατά την οποία
από αθέτηση οποιουδήποτε συμβατικού όρου επέλθει στον ΟΣΕ ζημία μεγαλύτερη από το ποσό
αυτής, επιφυλασσομένου του ΟΣΕ όπως αξιώσει σε κάθε περίπτωση είτε την εκτέλεση της σύμβασης,
ή το διαφέρον, ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
14.3 Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα χωρίς καμία σύμπραξη του Αναδόχου, να αξιώσει από την εγγυήτρια
Τράπεζα την καταβολή του ποσού της εγγύησης καθώς και να αξιώσει την καταβολή του ποσού της
εγγύησης, τόσο για την μερική ή ολική ικανοποίηση του, για απόληψη ποινικής ρήτρα ς που έχει
καταπέσει, όσο και για την μερική ή ολική ικανοποίηση αξίωσης του, για την επανόρθωση
οποιασδήποτε μερικής ή ολικής ζημιάς του, η οποία προκλήθηκε λόγω αθέτησης οποιασδήποτε
συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου.
Δεν αποτελεί κώλυμα για την είσπραξη από τον ΟΣΕ του ποσού της εγγύησης, η οποιασδήποτε εκ
μέρους του Αναδόχου αμφισβήτηση του βάσιμου της αξίωσης του ΟΣΕ, για την απόληψη του ποσού
της εγγύησης, η οποιαδήποτε δε προβαλλόμενη από τον Ανάδοχο αμφισβήτηση, για το βάσιμο της
ανωτέρω αξίωσης του ΟΣΕ, δεν μπορεί να αποτελέσει παρά μόνο τη βάση αξίωσης του Αναδόχου για
αναζήτηση του ποσού της εγγύησης.
Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί από τον Ανάδοχο μόνο μετά την είσπραξη από τον ΟΣΕ του ποσού
της παραπάνω εγγύησης.
14.4 Η παραπάνω εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική
εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον δεν υφίσταται εκκρεμής απαίτηση κατά του Αναδόχου που θα
απορρέει από την Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
15.1 Ο ΟΣΕ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, μεταξύ άλλων, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
15.2. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την
παροχή των υπηρεσιών ή τμήματος αυτών για οποιονδήποτε λόγο. Κατά τα χρονικά διαστήματα της
προσωρινής διακοπής της εκτέλεσης τμήματος του αντικειμένου της παρούσης κατ' εντολή του ΟΣΕ θα
αναστέλλονται οι προθεσμίες εκτέλεσης της παρούσης.
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15.3. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει την οριστική διακοπή της εκτέλεσης του αντικειμένου της
παρούσης με έγγραφη δήλωση του που επιδίδεται στον Ανάδοχο. Με την παραλαβή του σχετικού
εγγράφου από τον Ανάδοχο επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
16.1. Η 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 337 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 17. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού που ανέρχονται στο ποσό των ……………. € θα
παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, του Ν.4412/2016, ως ισχύει.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από την Σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση,
στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια
είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη με τις ιδιότητες που παρίστανται δηλώνουν, ότι αποδέχονται αμοιβαία και
ανεπιφύλακτα τις δηλώσεις που έγιναν από τις δύο πλευρές.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και
συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Σε βεβαίωση συντάχθηκε αυτή η σύμβαση σε δύο όμοια μεταξύ τους έγγραφα, τα οποία αναγνώσθηκαν
και αφού βεβαιώθηκαν υπογράφηκαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε ένας έλαβε ένα από
αυτά.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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1. Γενικά
1.1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τ.Π.

Τεχνική Περιγραφή

Σ.Γ.Υ.T

Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων

Σ.Κ.Α.

Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

Κ.Ε.Κ.

Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας

Σ.Σ.

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Σ.Γ.

Σιδηροδρομική Γραμμή

Χ.Θ.

Χιλιομετρική Θέση

Φ/Σ

Φωτιστικό Σώμα

Π.Φ.

Πίνακας Φωτισμού

Π.Χ.

Πίνακας Χαμηλής Τάσης

MRL

Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (ειδικού τύπου)

ΔΙΣΗΣΗΚ

Δ/νση Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηματοδότησης & Ηλεκτροκίνησης

ΥΣΣΤΗΕ

Υπηρεσία Συντήρησης Σηματοδότησης-Τηλεπικοινωνιών & Η/Μ
Εγκαταστάσεων

ΥΣΣΤΗΕ/ΤΑ

Τμήμα Αθήνας της Υπηρεσίας Συντήρησης Σηματοδότησης-Τηλεπικοινωνιών
& Η/Μ Εγκαταστάσεων

Ε.Κ.Θ.Π.

Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου

ΑΙΡ

Άγιος Ιωάννης Ρέντη

3Γ

Τρεις Γέφυρες
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1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ
 Ως «βλάβη» θεωρείται κάθε δυσλειτουργία σε μέρος του εξοπλισμού ή μιας συσκευής ή στο
σύνολο των συστημάτων υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας και χρήσης.
 Ως «ζημιά» θεωρείται κάθε δυσλειτουργία σε μέρος του εξοπλισμού ή μιας συσκευής ή στο
σύνολο των συστημάτων που οφείλεται είτε σε λανθασμένες ενέργειες τρίτων (κακή χρήση
εξοπλισμού), είτε σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων (εκτροχιασμοί, πρόσκρουση οδικών
οχημάτων, βανδαλισμοί, κλοπές κ.λ.π.).
 Ως «Χρόνος Απόκρισης» θεωρείται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια
βλάβη αναγγέλλεται στο κέντρο επικοινωνίας του Αναδόχου έως τη στιγμή που ο Ανάδοχος
φθάνει στην μονάδα (ανελκυστήρα ή κυλιόμενη κλίμακα) και επικοινωνεί με τον ΟΣΕ.
 Ως «Χρόνος Αποκατάστασης» θεωρείται ο χρόνος που απαιτείται για να αποκατασταθεί η
βλάβη, ήτοι η ώρα άφιξης επί τόπου του συνεργείου μέχρι την ώρα απόδοσης της μονάδος
(ανελκυστήρα ή κυλιόμενη κλίμακα) σε ομαλή λειτουργία.
 Ως «Ημερολόγιο Συντήρησης» θεωρείται το βιβλίο στο οποίο καθημερινά θα καταχωρούνται η
τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με
την εκτέλεση της σύμβασης.
 Ως «μονάδα» θεωρείται η αυτόνομη κυλιόμενη κλίμακα ή ο αυτόνομος ανελκυστήρας.

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της Σύμβασης είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας,
ασφάλειας και ποιότητας στη λειτουργία των Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ανάληψη των Υπηρεσιών Πλήρους Συντήρησης (εργασία και
υλικά από Ανάδοχο) στο σύνολο του εξοπλισμού εκάστου ανελκυστήρα περιλαμβανομένων των
φρεατίων, στεγάστρων, οροφή απολήξεων και λοιπό Η/Μ εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί για τις
ανάγκες λειτουργίας των ανελκυστήρων, ομοίως και για τις κυλιόμενες κλίμακες. ως
καταγράφονται συνοπτικά κάτωθι (α, β, γ, δ, ε) και αναλύονται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 5.
α) Προληπτική Συντήρηση: Οι υπηρεσίες και τα υλικά για την Προληπτική Συντήρηση σύμφωνα με
τα σχετικά ΦΕΚ και το περιοδικό πρόγραμμα συντήρησης της ΔΙΣΗΣΗΚ του συνημμένου
παραρτήματος Α.
β) Επανορθωτική Συντήρηση:
1) Οι εργασίες και τα υλικά για την άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών, στο σύνολο του
εγκατεστημένου εξοπλισμού (φρεατίων, στεγάστρων, οροφή απολήξεων, λοιπό Η/Μ εξοπλισμό
και λοιπά συναφή) εκάστου ανελκυστήρος και κυλιόμενης κλίμακας, ώστε να επιτυγχάνεται η
εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.
2) Οι εργασίες και τα υλικά για την αποκατάσταση ζημιών που ήθελε προκληθούν από
οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων βανδαλισμών, δολιοφθορών και κλοπών, ανωτέρας
βίας, εκτός ολικής καταστροφής μονάδος ή μονάδων.
γ) Αναβάθμιση μονάδων. Αναλύονται στο Κεφάλαιο 6.3.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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δ) Υπηρεσίες διαχείρισης της πλήρους συντήρησης:
1) Υπηρεσίες για την καταχώρηση και την ανανέωση καταχώρησης των ανελκυστήρων στους
Δήμους ή στις αρμόδιες προς τούτο Αρχές. Από την υποχρέωση αυτή δεν εξαιρούνται και οι
κυλιόμενες κλίμακες, όταν και εφόσον τούτο απαιτηθεί.
2) Η τήρηση και συγκρότηση τεχνικού φακέλου με την συλλογή σχεδίων, μελετών, αδειών
κατασκευής φρεατίων, λοιπών στοιχείων και υποβολής των στις αρμόδιες υπηρεσίες των
Δήμων, για όποια μονάδα απαιτηθεί.
3) Η έκδοση-διατήρηση, προσκόμιση και παραλαβή από τους Δήμους των βιβλίων
παρακολούθησης των μονάδων.
4) Τήρηση αρχείου εγκατάστασης υλικών – ανταλλακτικών ανά μονάδα (ανελκυστήρα –
κυλιόμενη κλίμακα) με την αντίστοιχη δαπάνη.
Η μη κατάθεση από τον Ανάδοχο Συντηρητή στις αρμόδιες Αρχές ενημερωμένων Βιβλιαρίων
Παρακολούθησης καθώς επίσης και η μη υλοποίηση της όλης απαιτούμενης διαδικασίας για την
ανανέωση καταχώρησης των μονάδων, θα επιφέρει στον Ανάδοχο την επιβολή ποινικής ρήτρας
ως αυτή περιγράφεται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο.

1.4 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ως θέση εργασιών ορίζονται, οι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, τα Κτίρια και οι Πεζογέφυρες στον
σιδηροδρομικό άξονα γραμμής Αεροδρόμιο – A. Λιόσια – Κιάτο και στο τμήμα γραμμής Πειραιάς
– ΣΚΑ - Οινόη. Οι υπηρεσίες της πλήρους συντήρησης ισχύουν για το σύνολο των ανελκυστήρων
και κυλιόμενων κλιμάκων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο αυτό.

1.4.1 Σιδηροδρομικός Άξονας Αεροδρόμιο – A. Λιόσια – Κιάτο
Κατά μήκος του Σιδηροδρομικού Άξονα Αεροδρόμιο – A. Λιόσια – Κιάτο έχουν κατασκευαστεί, με
παλαιότερες εργολαβίες, Σιδηροδρομικοί Σταθμοί και Στάσεις, οι οποίες αποτυπώνονται γραφικά
κάτωθι.
Σε όλους τους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς και Στάσεις, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του
επιβατικού κοινού-χρήστη περιλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ, έχουν εγκατασταθεί ανελκυστήρες.
Κυλιόμενες κλίμακες έχουν εγκατασταθεί στους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς από Αεροδρόμιο (μη
περιλαμβανομένου) έως και τον Σ.Σ. Μαγούλας, εξαιρουμένου των Σ.Σ. ΣΚΑ/Αχαρναί και
Ασπροπύργου.
Οι εγκατεστημένες μονάδες (ανελκυστήρες & κυλιόμενες κλίμακες) του Σιδηροδρομικού Άξονα
Αεροδρόμιο – A. Λιόσια – Κιάτο καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Διευκρινίζεται ότι, οι ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Αεροδρόμιο δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση.
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ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – A. ΛΙΟΣΙΑ - ΚΙΑΤΟ
Α/Α

Σ.Σ.

1.
2.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΟΡΩΠΙ
ΠΑΙΑΝΙΑ ΚΑΝΤΖΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ
Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΚΑ/ΑΧΑΡΝΑΙ
ΖΕΦΥΡΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ε.Κ.Θ.Π.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΜΕΓΑΡΑ
ΚΙΝΕΤΤΑ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΙΑΤΟ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΥΛ.
ΚΛΙΜΑΚΕΣ

2

2

2

2

2
2
2
4
6
2
2
2
2
2
4
3
4
2
2
2
2
5
2
2

2
4
4
4
8
2
4
0
1
1
0
0
2
0
0
0
00
0
0
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Περιγραφή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Σταθμών και Στάσεων
Α. Κορωπί – Α. Λιόσια: Οι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί-Στάσεις του εν λόγω τμήματος γραμμής έχουν
κατασκευαστεί σε τρία επίπεδα.
Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται η κυρία είσοδος του σταθμού (πλατεία), η οποία βρίσκεται στο ίδιο
επίπεδο με την δημοτική οδό και περιλαμβάνει τις εξόδους των θαλάμων των ανελκυστήρων και
τις απολήξεις των κυλιόμενων κλιμάκων, το χώρο έκδοσης εισιτηρίων, άλλους στεγασμένους
χώρους για εμπορική χρήση, τους χώρους υγιεινής (wc), τα ακυρωτικά μηχανήματα και τα
μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων κ.α.
Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκεται η αποβάθρα αποεπιβίβασης του επιβατικού κοινού επί των
συρμών, η οποία περιλαμβάνει τις εξόδους των θαλάμων των ανελκυστήρων και τις απολήξεις των
κυλιόμενων κλιμάκων, τους πίνακες πληροφόρησης επιβατών, ρολόγια, σημάνσεις, τα τηλέφωνα
ανάγκης, καθίσματα για το επιβατικό κοινό, το κανάλι φωτισμού και στις δύο πλευρές της
αποβάθρας, κ.α.
Στο τρίτο επίπεδο (υπόγειο) βρίσκονται τα τεχνικά δωμάτια, εντός των οποίων βρίσκεται
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός των διαφόρων σιδηροδρομικών συστημάτων.
Τα κτίρια των σιδηροδρομικών σταθμών από Κορωπί έως Μεταμόρφωση, εντός των οποίων
βρίσκονται τα γραφεία κίνησης των σταθμαρχών και τα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων πλευράς
προς Αεροδρόμιο χαρακτηρίζονται ως κτίρια (Α) τα δε υπόλοιπα κτίρια των σταθμών ως (Β) και (Γ).
Β. Άνω Λιόσια – Κιάτο: Οι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί-Στάσεις του εν λόγω τμήματος γραμμής έχουν
κατασκευαστεί σε δύο επίπεδα.
Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται η κυρία είσοδος του σταθμού (πλατεία), η οποία βρίσκεται στο ίδιο
επίπεδο με την δημοτική οδό και περιλαμβάνει τις εξόδους των θαλάμων των ανελκυστήρων και
τις απολήξεις των κυλιόμενων κλιμάκων, τον χώρο έκδοσης εισιτηρίων και τα ακυρωτικά
μηχανήματα. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται τα τεχνικά δωμάτια, εντός των οποίων βρίσκεται
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός των διαφόρων σιδηροδρομικών συστημάτων.
Στο δεύτερο άνω επίπεδο βρίσκεται η αποβάθρα αποεπιβίβασης του επιβατικού κοινού επί των
συρμών, η ο οποία περιλαμβάνει τις εξόδους των θαλάμων των ανελκυστήρων και τις απολήξεις
των κυλιόμενων κλιμάκων, τους πίνακες πληροφόρησης επιβατών, ρολόγια, σημάνσεις, τα
τηλέφωνα ανάγκης, καθίσματα για το επιβατικό κοινό, το κανάλι φωτισμού και στις δύο πλευρές
της αποβάθρας, κ.α.
1.4.2 Τμήμα γραμμής Πειραιάς – ΣΚΑ - Οινόη
Στο τμήμα γραμμής Πειραιάς – ΣΚΑ - Οινόη έχουν κατασκευαστεί, Σιδηροδρομικοί Σταθμοί,
Στάσεις και Πεζογέφυρες οι οποίες αποτυπώνονται γραφικά κάτωθι. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης
του επιβατικού κοινού, έχουν εγκατασταθεί ανελκυστήρες και κυλιόμενες σε Σταθμούς και
Πεζογέφυρες όπως καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΚΑ -ΟΙΝΟΗ
Α/Α

Σ.Σ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΥΛ.
ΚΛΙΜΑΚΕΣ

1.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

0

0

2.

ΛΕΥΚΑ

0

0

3.

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΝΤΗ Χ.Θ. 4+340

2

0

4.

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΝΤΗ Χ.Θ. 4+472

3

0

5.

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ Σ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ

3

0

6.

ΡΟΥΦ

0

0

7.

ΑΘΗΝΑ (ΛΑΡΙΣΗΣ)
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ Βορ. Σ.Σ.
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
(προαίρεση)

6

4

2

0

2

0

10.

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

2

4

11.

1

1

2

0

13.

ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΠΕΠ-1, Χ.Θ. 16+016
(προαίρεση)
ΠΕΠ-2 (προαίρεση)

2

0

14.

ΠΕΠ-6 (προαίρεση)

2

0

15.

ΤΕ 9, Χ.Θ. 18+197 (προαίρεση)

2

0

16.

ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΑΙ (ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)

1

1

17.

ΣΚΑ

2

0

18.

ΑΧΑΡΝΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

2

0

19.

ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

2

0

20.

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

2

0

21.

ΑΦΙΔΝΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

3

0

22.

ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

2

0

23.

ΑΥΛΩΝΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

2

0

24.

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

2

0

25.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ

0

0

26.

ΟΙΝΟΗ

0

0

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

10

8.
9.

12.

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Διευκρινίζεται ότι στο τμήμα γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη, οι ανελκυστήρες των
πέντε (5) Πεζογεφυρών, ήτοι Εσταυρωμένου, ΠΕΠ-1, ΠΕΠ-2, ΠΕΠ-6, ΤΕ9 θα ενταχθούν στη
Σύμβαση με τους ίδιους όρους και τιμές του παρόντος τεύχους, εφόσον τούτο απαιτηθεί, ύστερα
από έγγραφη εντολή της ΔΙΣΗΣΗΚ.
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1.4.3 Κτίρια Ν. Αττικής
Εκτός από τους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς-Στάσεις και τις Πεζογέφυρες, ανελκυστήρες έχουν
εγκατασταθεί και σε Κτίρια του Οργανισμού ευρισκόμενα εντός του νομού Αττικής σύμφωνα με
τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΚΤΙΡΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΥΛ)
Δηλαβέρη 2, Πειραιάς
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕΚ) ΡΕΝΤΗ
Αγ. Άννης 2, Ρέντη
ΜΕΓΑΡΟ ΟΣΕ
Καρόλου 1-3, Αθήνα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΚ ΣΚΑ)
Ανοίξεως 7, Αχαρναί
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
1
2
6
3
12

Ο συνολικός αριθμός των εγκατεστημένων ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των
παραπάνω αξόνων γραμμής και Κτιρίων Ν. Αττικής, αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α/Α

ΘΕΣΗ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

37

10

10

0

3

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΟΙΝΟΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΟΙΝΟΗ
(προαίρεση)
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΚΙΑΤΟ

58

36

4

ΚΤΙΡΙΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

12

0

117

46

2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

1.5 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Η κατά προσέγγιση ετήσια κίνηση επιβατών ανά τμήμα γραμμής και με εξαίρεση τις περιόδους
λήψης ειδικών μέτρων λόγω Covid, έχει ως ακολούθως:
 Τμήμα γραμμής Αθήνα-Αγ. Θωμά, περίπου ένα (1) εκατομμύριο επιβάτες ετησίως.
 Τμήμα γραμμής Αεροδρόμιο-Κιάτο περίπου οκτώ (8) εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, εκ των
οποίων έξι (6) εκατομμύρια στο τμήμα Άνω Λιόσια-Αεροδρόμιο και δύο (2) εκατομμύρια στο
τμήμα Άνω Λιόσια-Κιάτο.
Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν προκύψει από μετρήσεις επί αμαξοστοιχιών σε συνδυασμό με
οικονομικά στοιχεία από πωλήσεις εισιτηρίων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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2. Περιγραφή

εγκατεστημένων ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων ανά Σιδηροδρομικό Σταθμό, Στάση, Πεζογέφυρα και Κτίριο
Στην αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, θα
περιέλθουν οι παρακάτω εγκατεστημένες μονάδες (ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες) ανά
θέση έργου. Στους πίνακες που ακολουθούν καταχωρούνται οι κωδικοποιημένες ονομασίες των
μονάδων, η θέση τους και τα γενικά τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Σημειωτέο ότι μετά την
υπογραφή της Σύμβασης θα διατεθούν στον Ανάδοχο τα Πιστοποιητικά για όλες τις μονάδες από
Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

2.1 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – Α. ΛΙΟΣΙΑ - ΚΙΑΤΟ
Σ.Σ. ΚΟΡΩΠΙ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΤΗ 5455

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΟ Α

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER με μηχανολογικά μέρη
(αντλία, έμβολο, αρπάγη) KLEEMANΝ.

ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡ

2
ΑΤΗ 5454
ΚΤΙΡΙΟ Β
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1

RK-92795

KA-A

2

RK-92796

KA-Β

Διπλής Κατεύθυνσης με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 15,0 KW,
τύπου 9300.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 15,0 KW, τύπου 9300.

Σ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΤΗ 5453

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΟ Α

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER με μηχανολογικά μέρη
(αντλία, έμβολο, αρπάγη) KLEEMANΝ.

ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

2
ΑΤΗ 5452
ΚΤΙΡΙΟ Β
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1
RK-92793
KA-A
2
RK-92794
KA-Β

Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 15,0 KW, τύπου 9300.

Σ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

ΑΤΗ 5450

ΚΤΙΡΙΟ Α

2

ΑΤΗ 5451

ΚΤΙΡΙΟ Β

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER με μηχανολογικά μέρη (αντλία,
έμβολο, αρπάγη) KLEEMANΝ.

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1
RK-92779
KA-A
2
RK-92780
KA-Β

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 11,0 KW, τύπου 9300 - 230.
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Σ.Σ. ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

ΑΤΗ 5449

ΚΤΙΡΙΟ Β

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων, τριών (3) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER με μηχανολογικά
μέρη (κινητήριο μηχανισμό) SCHINDLER.

2
ΑΤΗ 5448
ΚΤΙΡΙΟ Α
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1
RK-92789
KA-A
2

RK-92790

KA-Β

3

RK-92791

KA-ΜΕΤΡΟ

4

RK-92792

ΚΚ-ΜΕΤΡΟ Καθόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 11,0 KW, τύπου 9300.

Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 11,0 KW, τύπου 9300.

Σ.Σ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

ΑΤΗ 5447

ΚΤΗΡΙΟ Α Νο 1

2

ΑΤΗ 5446

ΚΤΗΡΙΟ Β Νο 2

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER με
μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο, αρπάγη) KLEEMANΝ.

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
RL-10829 ΚΑ-Α ΜΕΓΑΛΗ
1
RL-10830
ΚΑ-Α ΜΙΚΡΗ
2
RL-10828 ΚΑ-Β ΜΕΓΑΛΗ
3
RL-10831
ΚΑ-Β ΜΙΚΡΗ
4

Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 7,5 KW, τύπου 9300-230.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 5,5 KW, τύπου 9300-230.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 7,5 KW, τύπου 9300-230.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 5,5 KW, τύπου 9300-230.

Σ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΤΗ 5445

2

ΑΤΗ 5444

3

ΑΤΗ 6048

4

ΑΤΗ 6047

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΟ Α ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων,
δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1000kg της
εταιρείας SCHINDLER με μηχανολογικά μέρη
(κινητήριο μηχανισμό) SCHINDLER – Eurolift.
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων,
δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1000kg της
εταιρείας SCHINDLER με μηχανολογικά μέρη
(κινητήριο μηχανισμό) SCHINDLER - 3300.

(ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ)

ΚΤΙΡΙΟ Β
(ΠΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ)

ΝΟΤΙΟΣ Νο 2
(ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ)

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Νο 1
(ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΠΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ)

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1
RK-92783

KΚ-A

2

RK-92786

KΚ-B

3

RK-92784

KΑ-A

4

RK-92785

KΑ-B

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 11,0 KW,
τύπου 9300-230.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 11,0 KW,
τύπου 9300-230.
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Σ.Σ. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

ΑΤΗ 5570

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ-JUMBO

2

ΑΤΗ 6058

PARKING Α ΚΤΙ

3

ΑΤΗ 6031

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ MALL Γ ΚΤΙ

Ηλεκτροκίνητος
Ανελκυστήρας
MRL
13
Προσώπων, δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER με
μηχανολογικά μέρη (κινητήριο μηχανισμό)
SCHINDLER - Eurolift.

4

ΑΤΗ 5564

5

ΑΤΗ 5565

ΚΤΙΡΙΟ Γ (ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΗΣΑΠ - ΠΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΚΤΙΡΙΟ Β (ΕΚΔOΤΗΡΙΑ ΗΣΑΠ - ΠΡΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑ)

ΑΤΗ 5566 ΚΤΙΡΙΟ Α (ΠΛΕΥΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ)
6
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1
RKKA-A / 1-0
2
RKΚΑ-Α / 1-2
94205
3
RKΚΑ-Γ / 1-0
94201
4
RKΚΑ-Γ / 1-2
94202
5
RKΚΚ-Α / 1-0
94198
6
RKΚΚ-Α / 1-2
94204
7
RKΚΚ-Γ / 1-0
94200
8
RKΚΚ-Γ / 1-2
94203
94199

Ηλεκτροκίνητος
Ανελκυστήρας
MRL
13
Προσώπων, τριών (3) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER με
μηχανολογικά μέρη (κινητήριο μηχανισμό)
SCHINDLER – Eurolift.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 7,5
KW, τύπου 9300-230.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 7,5
KW, τύπου 9300.
Καθόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER
7,5 KW, τύπου 9300-230.
Καθόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER
7,5 KW, τύπου 9300.

Σ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΤΗ 5442

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΟ Α

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER με μηχανολογικά μέρη
(αντλία, έμβολο, αρπάγη) KLEEMANΝ.

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ

2
ΑΤΗ 5443
ΚΤΙΡΙΟ Β
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1
RK -92782
ΚΑ-Β
2

RK-92781

KA-A

Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 11,0 KW, τύπου 9300.
Διπλής Κατεύθυνσης με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 15,0 KW,
τύπου 9300.

Σ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΤΗ 6117

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νο 1 , ΚΤΙΡΙΟ Α ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ
Νο 2 - ΚΤΙΡΙΟ Β

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων, δύο (2)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER με
μηχανολογικά μέρη (κινητήριο μηχανισμό) SCHINDLER - 3300.

2
ΑΤΗ 6118
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
RL-14257
ΚΑ-Α / 0-1
1
RL-14256
ΚΑ-Α / 1-2
2
RL-14258
ΚΑ-Β / 1-2
3
RL-14259
ΚΑ-Β / 0-1
4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 7,5 KW, τύπου 9300230.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 5,5 KW, τύπου 9300230.
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Σ.Σ. ΣΚΑ/ΑΧΑΡΝΑΙ (Αποβάθρα 9)
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΤΗ 5457

2

ATH 5456

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αποβάθρα 9
(Φιλαδελφείας)
Αποβάθρα 9
(Δημοκρατίας)

Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας MRL 13 προσώπων δύο (2)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1000kg της εταιρείας SCHINDLER,
με κινητήριο μηχανισμό PMS ισχύος 6,8KW, με ηλεκτρικό
Πίνακα χειρισμού EL.CO Micro (2T-VVVF) INVERTER

Σ.Σ. ΖΕΦΥΡΙ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

2

ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1000kg με κινητήριο μηχανισμό MORIS
ισχύος 18,4KW.

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1

ΖΕΦΥΡΙ

Κατασκευαστής: SWORD, Τύπος: KEC303/1000, με
κινητήριο μηχανισμό ισχύος 13 KW, με διπλή κατεύθυνση
κίνησης.

Σ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

ΑΤΗ 5654

Α1

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 975kg της εταιρείας SCHINDLER με μηχανολογικά μέρη (αντλία,
έμβολο, αρπάγη) KLEEMANΝ.

ΑΤΗ 5653
Α2
2
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
RK-97080
1

Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 11,0 KW, τύπου 9300.

Ε.Κ.Θ.Π.
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

Α1

2

Α2

3

Α3

4

Α4

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL οχτώ (8) Προσώπων, τεσσάρων (4)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 600kg με κινητήριο μηχανισμό YASKAWA
ισχύος 3,9 KW.
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL οχτώ (8) Προσώπων, τεσσάρων (4)
ΚΤΙΡΙΟ 5.5 στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 600kg με κινητήριο μηχανισμό YASKAWA
ισχύος 5,8 KW.
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL δέκα (10) Προσώπων, πέντε (5)
ΚΤΙΡΙΟ 8
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 750kg με κινητήριο μηχανισμό YASKAWA
(ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ισχύος 7,4 KW.
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL δέκα έξι (16) Προσώπων, δύο (2)
ΥΠΟΓΕΙΑ
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1200kg με κινητήριο μηχανισμό YASKAWA
ΔΙΑΒΑΣΗ
ισχύος 7,4 KW.
ΚΤΙΡΙΟ 1.10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Σ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

1

ΑΤΗ 5655

Α1

2

ΑΤΗ 5656

Α2

3

ΑΤΗ 5657

Α3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 975kg της εταιρείας SCHINDLER με μηχανολογικά μέρη
(αντλία, έμβολο, αρπάγη) KLEEMANΝ.

Σ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

1

Νο 1Α - ΑΤΗ 5650

Κτήριο Α, κατεύθυνση Κιάτο προς Κιάτο

2

Νο 1Β -ΑΤΗ 5649

Κτήριο Β, κατεύθυνση Αθήνα προς Κιάτο

3

Νο 2Α - ΑΤΗ 5652

Κτήριο Α, κατεύθυνση Κιάτο προς Αθήνα

4

Νο 2Β - ΑΤΗ 5651

Κτήριο Β, κατεύθυνση Αθήνα προς Αθήνα

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1
RK-97081
ΠΡΟΣ ΚΙΑΤΟ
2
RK-97082
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

Υδραυλικός Ανελκυστήρας
13 Προσώπων, δύο (2)
στάσεων,
ωφέλιμου
φορτίου
975kg
της
εταιρείας SCHINDLER με
μηχανολογικά
μέρη
(αντλία, έμβολο, αρπάγη)
KLEEMANΝ.

Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 15,0 KW,
τύπου 9300.

Σ.Σ. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Νο 1

ΑΝ1 (ΔΕΞΙΟΣ) ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

2

Νο 2

ΑΝ2 (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) ΠΡΟΣ ΚΙΑΤΟ

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 11 Προσώπων, δύο
(2) στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 825kg με
μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο – Πίνακα
χειρισμού) MORIS - ELECTROLIFT.

Σ.Σ. ΜΕΓΑΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

1

Νο 1

ΑΝ1 ΠΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ

2

Νο 2

ΑΝ2 ΠΡΟΣ
ΚΙΑΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων,
φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη
χειρισμού) MORIS – ELECTROLIFT.
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων,
φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη
χειρισμού) MORIS – STA.GE.

δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
(αντλία, έμβολο – Πίνακα
δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
(αντλία, έμβολο – Πίνακα
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Σ.Σ. KINETTA
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

1

ΔΕΞΙΟΣ
Νο 1

ΠΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ

2

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
Νο 2

ΠΡΟΣ
ΚΙΑΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων, τριών (3) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο – Πίνακα χειρισμού)
MORIS – STA.GE.
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων, δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο – Πίνακα χειρισμού)
MORIS – STA.GE.

Σ.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

1

Νο 10

ΠΡΟΣ
ΚΙΑΤΟ

2

Νο 11

ΠΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων, δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο – Πίνακα χειρισμού)
MORIS – ELECTROLIFT.
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων, τριών (3) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο – Πίνακα χειρισμού)
MORIS – ELECTROLIFT.

Σ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Νο 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

2

Νο 2

ΑΜΕΑ

3
4
5

Νο 3
Νο 4
Νο 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΣ

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 4 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 300kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία,
έμβολο – Πίνακα χειρισμού) MORIS – ELECTROLIFT.
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 21 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1575kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία,
έμβολο – Πίνακα χειρισμού) MORIS – STA.GE.
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 16 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1200kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία,
έμβολο – Πίνακα χειρισμού) MORIS – STA.GE.

Σ.Σ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
430
1
2

431

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΡΑΜΜΗ 1

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 10 Προσώπων, τριών (3) στάσεων, ωφέλιμου
φορτίου 750kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο – Πίνακα
χειρισμού) MORIS – ELECTROLIFT.

ΓΡΑΜΜΗ 2

Σ.Σ. ΚΙΑΤΟ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 10 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 750kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο
– Πίνακα χειρισμού) MORIS – STA.GE.

1

Νο 6

ΓΡΑΜΜΗ 3 ΚΙΑΤΟ

2

Νο 7

ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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2.2 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΚΑ - ΟΙΝΟΗ
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΝΤΗ Χ.Θ. 4+340
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Α1

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΧΘ 4+340 (Α1)

2

Α2

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΧΘ 4+340 (Α2)

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων,
δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 975kg της
εταιρείας KONE με κινητήριο μηχανισμό ΚΟΝΕ
5,7KW και πίνακα χειρισμού STA.GE.

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΝΤΗ Χ.Θ. 4+472
1
2

Α1
Α2

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΧΘ 4+472 (Α1)
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΧΘ 4+472 (Α2)

3

Α3

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΧΘ 4+472 (Α3)

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων,
δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 975kg της
εταιρείας KONE με κινητήριο μηχανισμό ΚΟΝΕ
5,7KW και πίνακα χειρισμού STA.GE.

Σ.Σ. ΤΑΥΡΟΣ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Νο1

ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

2

No2

ΜΕΣΑΙΟΣ

3

Νο3

ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 11 Προσώπων,
δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 975kg με
κινητήριο μηχανισμό MONTANARI 7,7KW και
πίνακα χειρισμού VASSLER.

Σ.Σ. ΑΘΗΝΑ (ΛΑΡΙΣΗΣ)
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Νο1

Γραμμή 7

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 24 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1800kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο,
αρπάγη, πίνακα χειρισμού) KLEEMANΝ.

Γραμμή 7

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 28 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 2150kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο,
αρπάγη, πίνακα χειρισμού) KLEEMANΝ.

2

Νο2

3

Νο1

Γραμμή 8,9

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 24 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1800kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο,
αρπάγη, πίνακα χειρισμού) KLEEMANΝ.

4

Νο2

Γραμμή 8,9

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 28 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 2150kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο,
αρπάγη, πίνακα χειρισμού) KLEEMANΝ.

5

Νο1

Γραμμή 10

6

Νο2

Γραμμή 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 24 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1800kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο,
αρπάγη, πίνακα χειρισμού) KLEEMANΝ.
Υδραυλικός Ανελκυστήρας 18 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1350kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο,
αρπάγη, πίνακα χειρισμού) KLEEMANΝ.
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Σ.Σ. ΑΘΗΝΑ (ΛΑΡΙΣΗΣ)
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

1

Ε6

Γραμμή 7

2

E9

Γραμμή 7

3

Ε7

Γραμμή 8,9

4

Ε11

Γραμμή 8,9

Καθόδου με κινητήριο μηχανισμό DTS 11,0 KW, τύπου S320-30100.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό DTS 11,0 KW, τύπου S320-30-100.
Καθόδου με κινητήριο μηχανισμό DTS 11,0 KW, τύπου S320-30100.
Ανόδου με κινητήριο μηχανισμό DTS 11,0 KW, τύπου S320-30-100.

Σ.Σ. ΑΘΗΝΑ (ΛΑΡΙΣΗΣ) – ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ βόρεια Σ. Σ. Χ.Θ. 10+700
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

2

ΔΥΤΙΚΟΣ

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΒΟΡΕΙΑ Σ.Σ.

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 10 Προσώπων, δύο (2)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 750kg με κινητήριο μηχανισμό
MONTANARI 7,7KW και πίνακα χειρισμού ARKEL.

Σ.Σ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

1
2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων, δύο (2)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1000kg με κινητήριο μηχανισμό
LEROY SOMER 6,9KW και πίνακα χειρισμού KLEEMANN.
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων, δύο (2)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1000kg με κινητήριο μηχανισμό
SCHINDLER 6,8KW και πίνακα χειρισμού SCHINDLER.

ΚΤΙΡΙΟ Β

ATH 5463

ΚΤΙΡΙΟ Α

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
RL 17066
ΓΡΑΜΜΗ 4 ΚΚ-Α
1

2
3
4

RL 17065

Με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER FTMS 160/6-15, 11KW

ΓΡΑΜΜΗ 3 ΚΑ-Α

Με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER FTMS 160/6-15, 11KW

ΓΡΑΜΜΗ 2 ΚΚ-Β

Με κινητήριο μηχανισμό MITSULIFT, 11KW

ΓΡΑΜΜΗ 1 KA-B

Με κινητήριο μηχανισμό MITSULIFT, 11KW

5 ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A1
A2
Α1
Α2
Α1
Α2
Α1
Α2
Α1

Α2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
ΠΕΠ1
ΠΕΠ2

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 9 Προσώπων, δύο (2)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 675kg με κινητήριο μηχανισμό
SUZHOO 5,5KW.

ΠΕΠ6
ΤΕ-9
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Σ.Σ. ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α
1

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1000kg με κινητήριο μηχανισμό LEROY SOMER
6,9KW και πίνακα χειρισμού KLEEMANN.

EL01

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1
ESC01

DTS

Σ.Σ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΑΙ (ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ATH5466

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL 13 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 1000kg με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 6,8KW
και πίνακα χειρισμού SCHINDLER.

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1

Διπλής Κατεύθυνσης με κινητήριο μηχανισμό SCHINDLER 11,0 KW,
τύπου 9300.

RL 17255

Σ.Σ. ΣΚΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

1
2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αποβάθρα 7

SCHINDLER

Αποβάθρα 8

SCHINDLER

Σ.Σ. ΑΧΑΡΝΑΙ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Νο 1

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

2

Νο 2

ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία,
έμβολο – Πίνακα χειρισμού) MORIS – STA.GE.

Σ.Σ. ΔΕΚΕΛΕΙΑ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

1

Νο 1

ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,

2

Νο 2

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ωφέλιμου φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο πίνακα χειρισμού) MORIS – VASSLER.
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Σ.Σ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Νο 1

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

2

Νο2

ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο πίνακα χειρισμού) KLEEMANΝ – VASSLER.

Σ.Σ. ΑΦΙΔΝΑΙ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

1
2
3

Νο 1
Νο 2
Νο 3

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο –
ΜΕΣΑΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ Πίνακα χειρισμού) MORIS – STA.GE.

Σ.Σ. ΣΦΕΝΔΑΛΗ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Νο 1

ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Υδραυλικός Ανελκυστήρας 8 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,

2

Νο 2

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ωφέλιμου φορτίου 600kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο –
Πίνακα χειρισμού) MORIS – STA.GE.

Σ.Σ. ΑΥΛΩΝΑΣ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Νο 1

ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Υδραυλικός Ανελκυστήρας 28 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,

2

Νο 2

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ωφέλιμου φορτίου 2100kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία, έμβολο,
πίνακα χειρισμού) KLEEMANΝ.

Σ.Σ. ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

GP92008

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

2

GP9002

ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Υδραυλικός Ανελκυστήρας 11 Προσώπων, δύο (2) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 825kg με μηχανολογικά μέρη (αντλία,
έμβολο, αρπάγη, πίνακα χειρισμού) KLEEMANΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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2.3 ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ (Κ.Α.ΥΛ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
1

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δηλαβέρη 2,
Πειραιάς

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL Φορτίων συνοδεία προσώπων,
τεσσάρων (4) στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1000kg με κινητήριο
μηχανισμό MOTOR LIFT 7,5KW και πίνακα χειρισμού STA.GE.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΝΤΗ (ΚΕΚ ΡΕΝΤΗ)
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
1
2

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αγ. Άννης 2,
Ρέντη

Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας εφτά (7) προσώπων, τεσσάρων (4) στάσεων,
ωφέλιμου φορτίου 525kg με κινητήριο μηχανισμό MOTOR LIFT 5,5KW και
πίνακα χειρισμού MAC PUAR.
Υδραυλικός Ανελκυστήρας Φορτίων συνοδεία προσώπων, τεσσάρων (4)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1000kg με μηχανικά μέρη (αντλία, έμβολο)
G.M.V. 9,5KW και πίνακα χειρισμού VASSLER.

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΔΕΞΙΟΣ
ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΟΣΕ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
1
2
3
4
5
6

ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας εφτά (7) προσώπων, εννέα (9)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 525kg με κινητήριο μηχανισμό
SILVESTRI 7,4KW και πίνακα χειρισμού OTIS INVERTER MCS.

Νο 1 – TRIPLEX
ΔΕΞΙΟΣ

Νο 2 – TRIPLEX Καρόλου 1-3,
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας εφτά (7) προσώπων, εννέα (9)
Αθήνα
ΜΕΣΑΙΟΣ
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 525kg με κινητήριο μηχανισμό OFEL
Νο 3 – TRIPLEX
7,4KW και πίνακα χειρισμού OTIS INVERTER MCS.
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
Νο 4 - TRIPLEX
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας εφτά (7) προσώπων, έντεκα (11)
Καρόλου 1-3,
Νο 5 - TRIPLEX
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 525kg με κινητήριο μηχανισμό S.B.
Αθήνα
5,5KW και πίνακα χειρισμού OTIS INVERTER MCS.
Νο 6 - TRIPLEX

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΚ ΣΚΑ)
Ανοίξεως 7, Αχαρναί
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1

ΑΤΗ 5609

Νο 1
ΦΟΡΤΙΩΝ

2

ΑΤΗ 5607

Ν2 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

3

ΑΤΗ 5608

Νο 3 ΔΕΞΙΟΣ

Υδραυλικός Ανελκυστήρας Φορτίων συνοδεία είκοσι (20) προσώπων,
δύο (2) στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 1500kg με μηχανικά μέρη
(αντλία, έμβολο) KLEEMANN 24KW και πίνακα χειρισμού
ELECTROQUARDI.
Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας MRL δέκα (10) προσώπων, τριών (3)
στάσεων, ωφέλιμου φορτίου 800kg με κινητήριο μηχανισμό
SCHINDLER 6,2KW και πίνακα χειρισμού SCHINDLER MX-GC.

Διευκρινίζεται ότι, τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές πληροφορίες που δεν έχουν καταχωρηθεί
στους παραπάνω πίνακες, θα διατεθούν στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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3. Διάρκεια Συντήρησης
Η έναρξη ισχύος της σύμβασης τίθεται από την υπογραφή της, ο δε χρόνος διάρκειας του
αντικειμένου αυτής ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες και διαχωρίζεται σε έξι (6) 3μηνιαίες
περιόδους Συντήρησης.
Για την διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμής.
Το αντικείμενο της σύμβασης περιορίζεται γεωγραφικά στην νότιο Ελλάδα και κατανέμεται στον
σιδηροδρομικό άξονα Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια - Κιάτο και στο τμήμα γραμμής Πειραιάς – ΣΚΑ Οινόη.
Σήμερα η υπηρεσία συντήρησης των εν λόγω ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων εκτελείται
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7788/31-12-2019/ΔΙΠΕΦ σύμβασης από την εταιρεία Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ –
OTIS A.Β.Ε.Τ.Ε. η οποία μετονομάστηκε σε OTIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Οι εργασίες της τρέχουσας σύμβασης ολοκληρώνονται στις 31-12-2021.

4. Ιστορικό Συντήρησης Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων
Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια - Κιάτο
Η λειτουργία των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του τμήματος γραμμής ΣΚΑΑεροδρόμιο και Άνω Λιόσια-Κιάτο έχει εκκινήσει πριν το έτος 2004 περίπου.
Οι ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες του τμήματος γραμμής ΣΚΑ-Αεροδρόμιο περιήλθαν στην
αρμοδιότητα του ΟΣΕ για συντήρηση 02/08/2014.
Οι ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες του τμήματος γραμμής Άνω Λιόσια-Κιάτο περιήλθαν
στον ΟΣΕ για συντήρηση το έτος 2012.
Οι ανελκυστήρες του Σ.Σ. Ζεφυρίου και του Ε.Κ.Θ.Π. (Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου)
περιήλθαν στον ΟΣΕ για συντήρηση το έτος 2021.
Πειραιάς – ΣΚΑ - Οινόη
Στις πεζογέφυρες της Σ. Στάσης Αγ. Ι. Ρέντη οι ανελκυστήρες έχουν εγκατασταθεί περί του έτους
2007 και περιήλθαν στον ΟΣΕ για συντήρηση το έτος 2012.
Στο τμήμα γραμμής Αχαρνών-Άγ. Θωμάς οι ανελκυστήρες έχουν εγκατασταθεί περί του έτους 2009
και περιήλθαν στον ΟΣΕ για συντήρηση το έτος 2012.
Οι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες των Σιδηροδρομικών Σταθμών ΣΚΑ/Αχαρναί, Αθήνα (Λαρίσης),
Πεζογέφυρα Βόρεια Σ.Σ. Αθηνών, Πύργου Βασιλίσσης, Κάτω Αχαρναί (Λυκότρυπα), ΣΚΑ,
Πεζογέφυρα Ταύρου, Πεζογεφυρών Εσταυρωμένου, ΠΕΠ-1, ΠΕΠΕ-2, ΠΕΠ-6, ΤΕ-9, περιήλθαν στον
ΟΣΕ για συντήρηση το έτος 2021.
Οι εν λόγω μονάδες από εγκατάστασή τους είναι ενεργές καθ’ όλο το 24ωρο, συντηρούνται από
Ανάδοχο συντηρητή και λειτουργούν καθημερινά για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού καθ’
όλες τις ημέρες του έτους από ώρας 5:00 έως 23:00.
Σημειώνεται ότι στις μονάδες του Ε.Κ.Θ.Π. και των κτιρίων του ΟΣΕ έχει πρόσβαση κατά κανόνα το
υπηρεσιακό μας προσωπικό καθώς και των Επιχειρήσεων που εργάζεται σε αυτά (κτίρια).
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Για καλύτερη εποπτεία και κατανόηση ακολουθεί Πίνακας με καταχωρημένες τις μονάδες
(ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες) που περιήλθαν στον ΟΣΕ για συντήρηση το έτος 2021.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΟ 2021
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΚΑ -ΟΙΝΟΗ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – A. ΛΙΟΣΙΑ - ΚΙΑΤΟ
Σ.Σ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΥΛ.
ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΣΚΑ/ΑΧΑΡΝΑΙ
ΖΕΦΥΡΙ

2
2

0
1

Ε.Κ.Θ.Π.

4

0

Σ.Σ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΥΛ.
ΚΛΙΜΑΚΕΣ

3
6

0
4

2

0

2

0

2
1

4
1

2

0

2
2

0
0

2

0

1

1

2

0

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΤΑΥΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ (ΛΑΡΙΣΗΣ)
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ Βορ. Σ.Σ.
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΖΟΓΕΦ.
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
(προαίρεση)
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΠΕΠ-1, Χ.Θ. 16+016
(προαίρεση)
ΠΕΠ-2 (προαίρεση)
ΠΕΠ-6 (προαίρεση)
ΤΕ 9, Χ.Θ. 18+197
(προαίρεση)
ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΑΙ
(ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)
ΣΚΑ

Το ιστορικό των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων που διαθέτει η ΔΙΣΗΣΗΚ, περιλαμβάνει
το είδος των υλικών και την συνολική δαπάνη αυτών (υλικών-ανταλλακτικών) ανά έτος για τις
απαιτήσεις της προληπτικής συντήρησης, της άρσης βλαβών και αποκατάστασης ζημιών από
βανδαλισμούς και άλλα αίτια για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020.
Οι δαπάνες αυτές είναι καταχωρημένες στον πίνακα που ακολουθεί:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ 2012-2020
ΕΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ

2012

13.670,00 €

150,00 €

2013

32.419,89 €

810,00 €

2014

66.358,20 €

52.077,25 €

2015

66.928,89 €

29.207,53 €

2016

18.086,78 €

7.017,04 €

2017
2018

13.235,00 €

2.994,35 €

60.519,00 €

30.165,00 €

2019

10.995,00 €

55.482,00 €

2020

146.640,79 €

94.716,35 €
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Το ανωτέρω ιστορικό δαπάνης αντικατάστασης υλικών παρέχεται στους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς προκειμένου οι τελευταίοι να διευκολυνθούν στη διαμόρφωση της
προσφοράς τους.
Στους Πίνακες Υλικών του Παραρτήματος Γ έχουν καταχωρηθεί οι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί και
αντίστοιχα τα νέα υλικά που έχουν εγκατασταθεί κατ’ έτος από το 2012 και που πρόκειται να
εγκατασταθούν στις μονάδες αυτών, βάσει προγραμματισμού της Υπηρεσίας μας, έως
31/12/2021. Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι αναλυτικότερη καταγραφή έχει υπάρξει κατά το
έτος 2020 και μόνο.
Πέραν της υποχρέωσης του Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών ως προβλέπεται
στο παρόν τεύχος για την πλήρη συντήρηση των μονάδων, επισημαίνουμε ότι στον Ανάδοχο θα
γνωστοποιηθούν υλικά ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων που βρίσκονται στις αποθήκες
μας για πιθανή χρήση τους από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του εκάστου υλικού που
θα διατεθεί στον Ανάδοχο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη τιμή που το προμηθεύτηκε ο ΟΣΕ.

Ιστορικό βανδαλισμών
Ενδεικτικά, για καλύτερη πληροφόρηση παραθέτουμε τον παρακάτω Πίνακα επιμερίζοντας τα
καταγεγραμμένα Συμβάντα βανδαλισμών και την αντίστοιχη δαπάνη αποκατάστασης.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ
α/α

Σ.Σ.

ΜΟΝΑΔΑ

1
2
3

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ Β
ATH 5443

4
5
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

6

Νο1
Προς Αθήνα
Νο2
Προς Χαλκίδα

7
8
9

Α. ΛΙΟΣΙΑ

RK97080

10
11
12
13

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΙΡ

ATH6117
ATH 5450
ΚΤΙΡΙΟ Γ΄MALL

14

ΑΦΙΔΝΩΝ

15
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διατάξεις αποτροπής
αναρρίχησης & εισχώρησης
Διατάξεις αποτροπής
αναρρίχησης & εισχώρησης
Εξέχοντα καλώδια από
βανδαλισμό λαμαρίνας
Διατάξεις αποτροπής
αναρρίχησης & εισχώρησης
Κομμένος ιμάντας και
βραχυκύκλωμα
Σπασμένα τζάμια στον 1ο
όροφο
Διατάξεις αποτροπής
αναρρίχησης & εισχώρησης
Διατάξεις αποτροπής
αναρρίχησης & εισχώρησης
Θραύση 4 υαλοπινάκων στην
δεξιά πλευρά της κυλιόμενης
κλίμακας.
Θραύση υαλοπίνακα
Θραύση υαλοπίνακα
Θραύση υαλοπίνακα
Θραύση υαλοπίνακα

ΕΤΟΣ

ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

2014

3.063,00 €

2016

560,00 €

27-12-2017

-

2017

295,00 €

14-06-2018

85,00 €

14-06-2018

280,00 €

2018

580,00 €

2019

580,00 €

28-10-2020

632,00 €

2020
2020
2020
2020

Θραύση υαλοπίνακα

2020

1.417,00 €
2.800,00 €
1.850,00 €
5.400,00 €
1.265,00 €

Διατάξεις αποτροπής
αναρρίχησης & εισχώρησης

2020

71.103,50 €
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Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το κόστος των διατάξεων αποτροπής αναρρίχησης και
εισχώρησης στις κυλιόμενες κλίμακες κατέχει σημαντικό ποσοστό για το 2020. Οι κυλιόμενες
κλίμακες στις οποίες εγκαταστάθηκαν οι εν λόγω διατάξεις το 2020 είναι οι κάτωθι:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ & ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΟ 2020
ΚΩΔΙΚΟΣ
Σ.Σ.
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ANTICLIMBING 2τμχ
RK-92790
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 1τμχ
RK-92791
ANTICLIMBING
RK-92792
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
RK-92792
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ
RK-92790
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ
RK-92791
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ
RK-92792
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ 2 TEM.
RK-92793
ΚΑΝΤΖΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 2 τεμ.
RK-92793
ANTICLIMBING
RK-94203
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
RK-94203
ANTICLIMBING
RK-94202
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
RK-94202
ANTICLIMBING 2τμχ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
RK-94204
ANTICLIMBING
RK-94204
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
RK-94205
ANTICLIMBING
RK-94205
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
RK-94205
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ
RK-92780
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗ
RL-10831
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ - 2TMX
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
RK-92784

5. Ιστορικό Αναβαθμίσεων Ανελκυστήρων
 Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες LED στο σύνολο των
ανελκυστήρων (έτος 2020).
 Αντικατάσταση ελαίου με την προμήθεια και εγκατάσταση νέου σε σαράντα εννέα (49)
υδραυλικούς ανελκυστήρες της Νοτίου Ελλάδος και αντικατάσταση των αντίστοιχων ελαστικών
σωλήνων κατάθλιψης. Συγκεκριμένα, οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν το έτος 2020 στους
κάτωθι ανελκυστήρες.
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
(ΕΤΟΣ 2020)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
α/α
Σ.Σ.
α/α
Σ.Σ.
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΤΗ 5447
ΑΤΗ 5446

26
27

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΤΗ 5442
ΑΤΗ 5443
ΑΤΗ 5450
ΑΤΗ 5451
ΑΤΗ 5453
ΑΤΗ 5452
ΑΤΗ 5455
ΑΤΗ 5454
Νο 1
Νο2
GP92008
GP9002
Νο 1
Νο 2
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Ν1
Ν2
Ν1
Ν2
Νο 1
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ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΓ ΘΩΜΑΣ
ΑΥΛΩΝΑΣ
ΑΦΙΔΝΑΙ
ΣΦΕΝΔΑΛΗ
ΔΕΚΕΛΕΙΑ
ΑΧΑΡΝΑΙ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ΑΤΗ 5655

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΕΓΑΡΑ
Ν ΠΕΡΑΜΟΣ
ΚΙΝΕΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΙΑΤΟ
ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΤΗ 5656
ΑΤΗ 5657
Νο 1Α - ΑΤΗ 5650
Νο 1Β -ΑΤΗ 5649
Νο 2Α - ΑΤΗ 5652
Νο 2Β - ΑΤΗ 5651
Νο 1
Νο 2
Νο 1
Νο 2
ΔΕΞΞΙΟΣ Νο 1
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Νο 2
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 5
ΑΝ6
ΑΝ7
Νο 10
Νο 11
ATH 5654
ATH 5653

Νο 2

 Εξωτερική τοποθέτηση δέκα πέντε (15) στεγάστρων άνω των θυρών ορόφων, στους κάτωθι
ανελκυστήρες (έτος 2020).
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
(ΕΤΟΣ 2020)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Σ.Σ.
ΤΕΜ.
ΑΓ ΘΩΜΑΣ
GP92008
1
GP9002
1
ΑΥΛΩΝΑΣ
Νο 1
1
Νο 2
1
ΣΦΕΝΔΑΛΗ
Ν1
1
Ν2
1
ΑΦΙΔΝΑΙ
Νο 1
1
Νο 2
1
Νο 3
1
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Νο 1
1
Νο2
1
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Ν1
2
Ν2
2
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 Εγκατάσταση πλήρων μονάδων GSM-Modem και τηλεφωνικών συσκευών θαλάμου σε:


Είκοσι τέσσερις (24) ανελκυστήρες των Σ.Σ. του τμήματος γραμμής Άνω Λιόσια-Κιάτο.



Πέντε (5) ανελκυστήρες των πεζογεφυρών της Σ. Στάσης Αγίου Ι. Ρέντη του τμήματος
γραμμής Πειραιάς-Οινόη.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι ανελκυστήρες στους οποίους εγκαταστάθηκαν οι
εν λόγω συσκευές επικοινωνίας (έτος 2020).
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GSM-MODEM
(ΕΤΟΣ 2020)
α/α
ΣΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΝΤΗ ΧΘ 4+340
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΝΤΗ ΧΘ 4+472

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ

ΜΕΓΑΡΑ
Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ
ΚΙΝΕΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΙΑΤΟ
ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Νο Α1
Νο Α2
Νο Α1
Νο Α2
Νο Α3
ΑΤΗ 5654
ΑΤΗ 5653
ΑΤΗ 5655
ΑΤΗ 5656
ΑΤΗ 5657
Νο 1Α - ΑΤΗ 5650
Νο 1Β -ΑΤΗ 5649
Νο 2Α - ΑΤΗ 5652
Νο 2Β - ΑΤΗ 5651
Νο 1
Νο 2
Νο 1
Νο 2
ΔΕΞΙΟΣ Νο 1
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Νο 2
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 5
ΑΝ6
ΑΝ7
Νο 10
Νο 11
430
431
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 Εγκατάσταση προστατευτικού τοιχώματος εντός των φρεατίων των κάτωθι ανελκυστήρων (το
έτος 2020)
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
(ΕΤΟΣ 2020)
Σ.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΠΛΕΥΡΕΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗ

Ν1
Ν2
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 1
Νο2
Ν1
Ν2
Ν1
Ν2
430
431

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

ΑΦΙΔΝΑΙ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

 Τοποθέτηση δύο (2) κατάλληλων ανεμιστήρων στην θέση πριν την απόληξη του κάθε γυάλινου
φρεατίου (για φρεάτια τα οποία δεν έχουν περσίδες αερισμού). Για τη λειτουργία των
ανεμιστήρων τοποθετήθηκαν πίνακες αυτοματισμού χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας
μέσω θερμοστατών. Επίσης, τοποθετήθηκαν περσίδες ανακυκλοφορίας αέρα στο κάτω μέρος
των φρεατίων. Οι μονάδες ανελκυστήρων στις οποίες εγκαταστάθηκαν (το έτος 2020) οι εν
λόγω ανεμιστήρες και περσίδες ανακυκλοφορίας αέρα είναι οι κάτωθι:
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΕΤΟΣ 2020)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Σ.Σ.
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΤΗ 5570
2
2
ΑΤΗ 6058
2
ΑΤΗ 6031
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΤΗ 6048
2
ΑΤΗ 6047
2
Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΑΤΗ 5449
2
2
ΑΤΗ 5448
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΝΤΗ ΧΘ 4+340
Νο Α1
2
2
Νο Α2
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΝΤΗ ΧΘ 4+472
Νο Α1
2
2
Νο Α2
2
Νο Α3
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-

Ανελκυστήρες (Α2&Α3) - Πεζογέφυρα Χ.Θ. 4+472 και Ανελκυστήρας (Α1) - Πεζογέφυρα Χ.Θ.
4+340 Σ.Σ. Ρέντη
Εγκατάσταση νέων Κομβιοδόχων ορόφων, ψηφιακών ενδείξεων θέσης θαλάμων, βελών
πορείας, Gong άφιξης θαλάμου, εσωτερικών κομβιοδόχων θαλάμων, πλήρους ηλεκτρικής
καλωδίωσης σε θαλάμους και φρεάτια, νέων πινάκων χειρισμού – ελέγχου σειριακής
επικοινωνίας με inverter και οθόνη ενδείξεων, πλήρως ηλεκτρονικών, αυτόματης
λειτουργίας, με διατάξεις ασφάλειας, νέων Συρματόσχοινων.

-

Ανελκυστήρες (No1, No2, No3, No4, No5 & No6) – Κτίριο του Μεγάρου ΟΣΕ/Καρόλου 1-3
Εγκατάσταση νέων κομβιοδόχων ορόφων, ψηφιακών ενδείξεων θέσης θαλάμων, βελών
πορείας, Gong άφιξης θαλάμου, εσωτερικών κομβιοδόχων θαλάμων, νέας πλήρους
ηλεκτρικής καλωδίωσης σε θαλάμους και φρεάτια, διάταξης αντιστάθμισης βάρους των
συρματοσχοίνων έλξης, νέων πινάκων χειρισμού – ελέγχου στο μηχανοστάσιο σειριακής
επικοινωνίας με inverter και οθόνη LCD πλήρως ηλεκτρονικών, αυτόματης λειτουργίας, με
διατάξεις ασφάλειας, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επικοινωνία των δύο (2)
ανελκυστήρων Duplex (No5&No6) με τον SIMPLEX της Διοίκησης (Νο 4) και την μετατροπή
τους σε σύστημα TRIPLEX επικοινωνίας. Ομοίως και για τους ανελκυστήρες Νο 1, Νο2 και
Νο3.

6. Περιγραφή εργασιών Πλήρους Συντήρησης
6.1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Στη προληπτική συντήρηση, που θα εκτελεί ο Ανάδοχος περιλαμβάνονται οι εργασίες και το
σύνολο των απαιτούμενων υλικών.
Την Προληπτική Συντήρηση ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί σύμφωνα με τα σχετικά ΦΕΚ και το
περιοδικό πρόγραμμα συντήρησης της Υπηρεσίας του συνημμένου παραρτήματος Α.
Υλικά – ανταλλακτικά που υποδεικνύει ο Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης κατά τον έλεγχό του
στις μονάδες (ανελκυστήρες – κυλιόμενες κλίμακες) ότι πρέπει να αντικατασταθούν είναι στην
αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου. Κατόπιν εγκατάστασής τους, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει
εγγράφως την ΔΙΣΗΣΗΚ για την άρση των Παρατηρήσεων ώστε η τελευταία να προβαίνει διά του
Πιστοποιητού στον έλεγχο και στην έκδοση Πιστοποιητικού.

6.2 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Στις Υπηρεσίες Επανορθωτικής Συντήρησης περιλαμβάνονται:
1) Οι εργασίες και τα υλικά για την άρση βλαβών, αποκατάσταση ζημιών για την εύρυθμη και
ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και του παρελκόμενου
εξοπλισμού τους (στέγαστρα, ανεμιστήρες, GSM-τηλέφωνα, αντλίες πυθμένων, προστατευτικά
φρεατίων και λοιπά έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται στο παρόν τεύχος).
2) Οι εργασίες και τα υλικά για την αποκατάσταση ζημιών που ήθελε προκληθούν από
οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων βανδαλισμών, δολιοφθορών, κλοπών και ανωτέρας
βίας, εκτός ολικής καταστροφής μονάδος ή μονάδων καθώς και του παρελκόμενου εξοπλισμού
τους (στέγαστρα, ανεμιστήρες, GSM-τηλέφωνα, αντλίες πυθμένων, προστατευτικά φρεατίων και
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λοιπά έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται στο παρόν τεύχος).
Τα υλικά και οι εργασίες των υπηρεσιών επανορθωτικής συντήρησης που περιγράφονται στο
παρόν θα εγκρίνονται από την ΔΙΣΗΣΗΚ.

6.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ο προγραμματισμός, ο τρόπος εργασιών και τα υλικά εγκατάστασης στις υπό αναβάθμιση
μονάδες, θα εγκριθούν από την ΔΙΣΗΣΗΚ, πριν την έναρξή τους. Στη δαπάνη εκάστης αναβάθμισης
περιλαμβάνονται η αποξήλωση και μεταφορά τους σε χώρο του ΟΣΕ, η προσκόμιση επί τόπου και
η εργασία εγκατάστασης των υλικών.
Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει εργασία ή εργασίες
Αναβάθμισης μονάδων, αυτές θα εκτελεστούν από άλλο Ανάδοχο επιλογής του ΟΣΕ και η δαπάνη
τους θα βαρύνει τον Ανάδοχο της τρέχουσας Σύμβασης.

1η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων θυρών θαλάμων & ορόφων στους κάτωθι ανελκυστήρες
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ & ΘΥΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΜΕΓΑΡΑ

ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ

Σ.Σ.

Νο1 (ΔΕΞΙΟΣ)
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

Νο2 (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ)
ΠΡΟΣ ΚΙΑΤΟ

Νο1
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΘΥΡΕΣ
ΘΑΛΑΜΩΝ
ΤΕΜ.

1
1

1

Νο 2

1

Νο 3

(διαμπερής
θάλαμος)

Νο 4

(διαμπερής
θάλαμος)

2

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
Αυτόματη δίφυλλη θύρα θαλάμου,
κεντρικού ανοίγματος, καθαρού
ανοίγματος 850mm και ύψους
2000mm με επένδυση inox satine,
λειτουργίας vvvf, πλήρης
Αυτόματη δίφυλλη θύρα θαλάμου,
τηλεσκοπικού ανοίγματος,
καθαρού ανοίγματος 800mm και
ύψους 2000mm, με επένδυση
inox satine, λειτουργίας vvvf,
πλήρης
Αυτόματη δίφυλλη θύρα θαλάμου,
κεντρικού ανοίγματος, καθαρού
ανοίγματος 850mm & ύψους
2000mm, με επένδυση inox satine,
λειτουργίας vvvf, πλήρης.
Αυτόματη δίφυλλη θύρα θαλάμου,
τηλεσκοπικού ανοίγματος,
καθαρού ανοίγματος 850mm &
ύψους 2000mm, με επένδυση inox
satine, λειτουργίας vvvf, πλήρης
Αυτόματη δίφυλλη θύρα θαλάμου,
τηλεσκοπικού ανοίγματος,
καθαρού ανοίγματος 850mm &
ύψους 2000mm, με επένδυση inox
satine, λειτουργίας vvvf, πλήρης

ΘΥΡΕΣ
ΟΡΟΦΩΝ
ΤΕΜ.

2
2

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΥΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ
Δίφυλλη θύρα ορόφου,
κεντρικού ανοίγματος,
καθαρού ανοίγματος 850mm
& ύψους 2000μμ, με
επένδυση inox satine, πλήρης.
Δίφυλλη θύρα ορόφου,
τηλεσκοπικού ανοίγματος,
καθαρού ανοίγματος 800mm
& ύψους 2000μμ, με
επένδυση inox satine, πλήρης.

-

-

-

-

-

-
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ & ΘΥΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Σ.Σ.

ΘΥΡΕΣ
ΘΑΛΑΜΩΝ
ΤΕΜ.

2
Νο 5

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΡΕΝΤΗ
Χ.Θ. 4+472

Παρατήρηση:

(διαμπερής
θάλαμος)

ΘΥΡΕΣ
ΟΡΟΦΩΝ
ΤΕΜ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΥΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

Αυτόματη δίφυλλη θύρα θαλάμου,
τηλεσκοπικού ανοίγματος,
καθαρού ανοίγματος 850mm &
ύψους 2000mm, με επένδυση inox
satine, λειτουργίας vvvf, πλήρης.

-

-

1

Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Κατασκευαστή του
ανελκυστήρα KONE.

Οι θύρες θαλάμων του Σ.Σ. Κορίνθου θα είναι
ειδική κατασκευή για προσαρμογή σε υφιστάμενες
θύρες ορόφων, με ειδικά κέντρα ψαλιδιών και
προσαρμοσμένες διαστάσεις κατασκευής στο
σύνολο της θύρας (φύλλα, sill, μηχανισμός)

Νο Α1

-

Νο Α2

1

Νο Α3

1

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ

-

Αυτόματη δίφυλλη θύρα
θαλάμου, τηλεσκοπικού
ανοίγματος, καθαρού
ανοίγματος 900mm & ύψους
2100mm, με επένδυση inox
satine και τζάμι triplex,
λειτουργίας vvvf, πλήρης.

12 ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

(ισογείου)

2

2

Δίφυλλη θύρα ορόφου,
τηλεσκοπικού ανοίγματος,
καθαρού ανοίγματος
900mm & ύψους 2100mm,
με επένδυση inox satine
και τζάμι triplex, πλήρης.

11 ΘΥΡΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

Παρατήρηση: Ο Ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποξήλωση των προς
αντικατάσταση υλικών και τη σωστή επί τόπου διαστασιολόγηση των προς εγκατάσταση νέων
θυρών, την εγκατάστασή τους και τις επιπλέον εργασίες (π.χ. μετατροπή πίνακα αυτοματισμού)
και επιπλέον υλικά - μικροϋλικά που ενδεχομένως θα χρειαστούν.
Οι θύρες θα είναι πλήρεις, δηλαδή θα περιλαμβάνονται το κεφαλάρι και λοιπά άλλα εξαρτήματα
που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και την ασφαλή τους λειτουργία.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες στο παρόν θύρες αντικαταστάθηκαν για
αναγκαίους τεχνικούς λόγους στο πλαίσιο άλλης Σύμβασης, δύναται κατ’ απαίτηση της ΔΙΣΗΣΗΚ η
περιγραφόμενη αντικατάσταση θυρών να ορισθεί για άλλους ανελκυστήρες από αυτούς που
περιγράφονται ανωτέρω.
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2η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση κομβιοδόχων ορόφων (LOP) και θαλάμων (COP) στους κάτωθι
ανελκυστήρες
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κομβιοδόχων ορόφων (LOP)
Κατ΄ ελάχιστον με ανοξείδωτη σατινέ πλάκα, κομβία με ενσωματωμένο led και
σύμβολα σε κώδικα BRAILLE.
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κομβιοδόχων θαλάμων (COP)
Στον θάλαμο των ανελκυστήρων θα αντικατασταθεί η εσωτερική κομβιοδόχος από
πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα σατινέ που θα εμπεριέχει τα φωτιζόμενα κομβία των
στάσεων, κομβίο κλήσης κινδύνου, φωτιστικό ασφαλείας, ηλεκτρονική
οροφοένδειξη, οπτική και ακουστική ένδειξη υπέρβαρου, μπουτόν ανοίγματοςκλεισίματος αυτόματης θύρας θαλάμου, σύμβολα κομβίων σε κώδικα BRAILLE.
Οι ανωτέρω κομβιοδόχοι ορόφων και θαλάμων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές
του κάθε ανελκυστήρα και κατ΄ ελάχιστον στις ήδη εγκατεστημένες κομβιοδόχους.
Ακολουθεί πίνακας με τους ανελκυστήρες στους οποίους θα αντικατασταθούν κομβιοδόχοι
ορόφων και θαλάμων.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΩΝ
Σ.Σ.

ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
KEK ΣΚΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΓΟΥΛΑ

Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
(COP) / ΤΕΜ.

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ
ΟΡΟΦΟΥ (LOP) / ΤΕΜ.

ΑΤΗ 5447
ΑΤΗ 5446
ΑΤΗ 5443
ΑΤΗ 5453
ΑΤΗ 5452
ΑΤΗ 5455
ATH 5609
ΑΤΗ 5655
ΑΤΗ 5656
ΑΤΗ 5657
Νο 1Α - ΑΤΗ 5650
Νο 1Β -ΑΤΗ 5649
Νο 2Α - ΑΤΗ 5652
Νο 2Β - ΑΤΗ 5651
Νο 1
Νο 2
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 5
ΣΥΝΟΛΟ

1
1

2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1

2
2

1
1
1
1
1
21

2
2
3
3
3
45
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Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο δύναται κατ’ απαίτηση της ΔΙΣΗΣΗΚ η
περιγραφόμενη αντικατάσταση κομβιοδόχων να ορισθεί για άλλους ανελκυστήρες από αυτούς
που περιγράφονται ανωτέρω.
3η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Προμήθεια και Εγκατάσταση Πίνακα Αυτοματισμού
Οι Πίνακες που πρόκειται να εγκατασταθούν θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω Τεχνικά
Χαρακτηριστικά.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πίνακος αυτοματισμού
Παράλληλης επικοινωνίας, κατάλληλοι για τροφοδοσία υδραυλικών ανελκυστήρων από 16 έως 24
kw ανά περίπτωση. Θα συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις τις κάθε εγκατάστασης και θα είναι
σύμφωνοι με το πρότυπο που αυτοί ελέγχονται για την ανανέωση των πιστοποιητικών τους (ΕΝ
81.2-1998).
Θα είναι πλήρως Ηλεκτρονικοί, αυτόματης λειτουργίας, καθότι η λειτουργία τους θα βασίζεται σε
μικροεπεξεργαστή (microprocessor), θα φέρει διατάξεις ασφαλείας, όπως επιτηρητή φάσεων,
χρονικό διαδρομής, έλεγχο της διόρθωσης με ανοικτή πόρτα, χρονικό φωτισμού, συσσωρευτή
ασφαλείας, relay διαρροής, έλεγχο υπέρβαρου κλπ. Επίσης θα έχει πληροφόρηση μέσω
ηλεκτρονικού πίνακα ενδείξεων (display) για βλάβες στην εγκατάσταση και αυτοέλεγχο καλής
λειτουργίας. Θα αποθηκεύει τις βλάβες με σκοπό την καταγραφή του ιστορικού του Ανελκυστήρα.
Όλα τα εξαρτήματα του πίνακα αυτοματισμού, θα είναι καινούργια, από εν ενεργεία
κατασκευαστή της εγχώριας αγοράς, με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία και παρουσία στον
επιχειρηματικό κλάδο, με αντικείμενο εργασιών που θα τεκμηριώνεται και από σχετικό
πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και πεδίο εφαρμογής, τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
και την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ αυτοματισμών για ανελκυστήρες.
Επιπλέον, ο προσφερόμενος πίνακας ελέγχου ανελκυστήρα, θα πρέπει να φέρει ‘βεβαίωση
ελέγχου’ από διαπιστευμένο φορέα, ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του, ικανοποιούν πλήρως
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 81-1:1998. Σε κάθε περίπτωση, ο πίνακας αυτοματισμού δεν
μπορεί να αποτελεί προϊόν κατασκευαστικού οίκου που πιθανόν να έχει διακόψει την λειτουργία
του ή να αποτελεί προϊόν εμπορίας από το εξωτερικό.
Ο πίνακας, θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό φάκελο, με τα σχέδια κατασκευής, user manual,
manual προγραμματισμού, συντήρησης και φυσικά τα προβλεπόμενα από τον νόμο
πιστοποιητικά.
Αναλυτικότερα, ο πίνακας θα συνοδεύεται από:
- Πιστοποιητικό Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC)
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Βεβαίωση ελέγχου) με το πρότυπο ΕΝ 81.1/1998
- Σήμανση CE.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος του λογισμικού του κάθε πίνακα
αυτοματισμού χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας.
Το σύστημα οροφοεπιλογής θα είναι ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική πλακέτα και θα
ενεργοποιείται από παλμούς που θα δέχεται μέσω ειδικών μαγνητικών αισθητήρων (sensors), που
θα ευρίσκονται εντός του φρεατίου.
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Παρατίθεται πίνακας με τους ανελκυστήρες στους οποίους θα γίνει αντικατάσταση πινάκων
αυτοματισμού.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΜ.

ΑΤΗ 5453

1

ΑΤΗ 5452

1

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΤΗ 5455

1

Κ.Ε.Κ ΣΚΑ

ΑΤΗ 5609

1

Σ.Σ.
ΚΑΝΤΖΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τα ακριβή στοιχεία του πίνακα, είναι ευθύνη του αναδόχου και θα πρέπει να ληφθούν επιτόπου
στην εγκατάσταση. Επιπλέον υλικά που τυχόν απαιτηθούν πχ. Καλώδια, υλικά στήριξης,
αποξηλώσεις κλπ. είναι ευθύνη του αναδόχου χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση για τον ΟΣΕ.
Τα υλικά θα πρέπει να εγκριθούν από τη ΔΙΣΗΣΗΚ, πριν την τοποθέτησή τους, στο έργο.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο δύναται κατ’ απαίτηση της ΔΙΣΗΣΗΚ η
περιγραφόμενη προμήθεια και εγκατάσταση Πίνακος Αυτοματισμού να ορισθεί για άλλους
ανελκυστήρες από αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω.
4η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Αντικατάσταση δύο (2) ανελκυστήρων προσώπων με ηλεκτρομηχανολογικούς ανελκυστήρες χωρίς
μηχανοστάσιο (MRL), περιλαμβανομένων των εργασιών αποξήλωσης και εγκατάστασης
Η εν λόγω αναβάθμιση αφορά τις δύο (2) μονάδες του παρακάτω Πίνακα.
α/α

1

2

Σ.Σ.

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΤΗ 5450

ΑΤΗ 5454

ΘΕΣΗ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ

ΚΤΙΡΙΟ Α
ΠΡΟΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΠΡΟΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Τύπος ανελκυστήρα

Υδραυλικός

Αριθμός Στάσεων

2

Διαδρομή

≈ 8,64 m

Ταχύτητα θαλάμου

≈ 0,57m/sec

Ονομαστικό φορτίο

1000 kg/13
άτομα
KLEEMANN

Αντλία, Έμβολο/Τροχαλία,
Βαλβίδα θραύσης,
Αρπάγη
Πίνακας χειρισμών
Θύρες θαλάμου, φρέατος
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Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο δύναται κατ’ απαίτηση της ΔΙΣΗΣΗΚ η
περιγραφόμενη αναβάθμιση να ορισθεί για άλλους ανελκυστήρες από αυτούς που περιγράφονται
ενδεικτικά ανωτέρω.
Οι εργασίες και τα υλικά κατ΄ ελάχιστον που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω αναβάθμιση
καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

4

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΜΕ MRL
Αποξήλωση πεπαλαιωμένων προς αντικατάσταση εξαρτημάτων και εξοπλισμού,
φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και εναπόθεση σε χώρο του ΟΣΕ εντός του Ν. Αττικής
που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Εγκατάσταση διατάξεων στάσης (stop) εύκολα προσιτών από τα σχετικά σημεία
διέλευσης.
Τοποθέτηση διακοπτών τέρματος διαδρομής ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικά
απαραίτητη άνω υπερδιαδρομή του θαλάμου.
Οι κομβιοδόχοι του θαλάμου θα είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.
Θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα σατινέ και θα περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστο :
 Κομβία επιλογής ορόφων
 Κομβία ανοίγματος – κλεισίματος θυρών
 Κομβίο κινδύνου - συναγερμού
 Τα κομβία επιλογής ορόφων θα είναι για χρήση από άτομα με ελαττωμένη όραση και
θα διαθέτουν φωτισμό τύπου LED σε κόκκινο χρώμα, που θα δηλώνει ότι έχει
πατηθεί.
 Φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης του θαλάμου
 Ψηφιακή οροφοένδειξη θέσης θαλάμου
 Πλακέτα φορτίου σε kg, αριθμός επιβατών και αριθμός παρτίδας του ανελκυστήρα
Ψηφιακή ένδειξη θέσης θαλάμου στους ορόφους.

5

Τοποθέτηση νέων κομβιοδόχων ορόφων.

6

Ολική αντικατάσταση της ηλεκτρικής καλωδίωσης μηχανοστασίου, θαλάμου και
φρεατίου.

7

Χειριστήριο επιθεώρησης στην οροφή του θαλάμου.

8

Πίνακες χειρισμών: Ο πίνακας χειρισμών - ελέγχου για κάθε ανελκυστήρα θα
τοποθετηθεί στην τελευταία κάτω στάση εξωτερικά του φρεατίου
(ενδεικτικές διαστάσεις πίνακα Υ1430mmxΠ600mmx Β380mm).
Οι πίνακες θα είναι πλήρως ηλεκτρονικοί αυτόματης λειτουργίας καθότι θα βασίζονται
σε μικροεπεξεργαστή (microprocessor), χωρίς μηχανικά κινούμενα μέρη (π.χ. relay) για
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Θα φέρουν διατάξεις ασφαλείας όπως θερμικό κινητήρα,
επιτηρητή φάσεων, χρονικό διαδρομής και φωτισμού, συσσωρευτή ασφαλείας, relay
διαρροής κλπ. Θα έχουν πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού πίνακα ενδείξεων (display)
για βλάβες στην εγκατάσταση και αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας. Θα αποθηκεύουν τις
βλάβες με σκοπό την καταγραφή του ιστορικού των ανελκυστήρων. Θα φέρουν σήμανση
CE ως προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/336/EC περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας.
Οι πίνακες θα μπορούν να λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

α/α
*
1
2
3
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α/α

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΜΕ MRL
Η τροφοδότηση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των πινάκων θα γίνεται μέσω
σταθεροποιητή τάσης.
Η λειτουργία των ανελκυστήρων θα είναι σύμφωνη με την αρχή της ελαχιστόδρομης
πορείας, προς αποφυγή άσκοπων κινήσεων, αναμονής επιβατών και εξοικονόμησης
ενέργειας (Collective – Selective).
Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με σύστημα εκμετάλλευσης της αέργου ισχύος.

9

Ο ρυθμιστής ταχύτητας θα θέτει σε λειτουργία την αρπάγη όταν οι στροφές του υπερβούν
ένα προκαθορισμένο όριο. Θα είναι συνδεδεμένος με το μοχλό αρπάγης μέσω
συρματόσχοινου και θα συνοδεύεται από την τροχαλία τάνυσης και το αντίβαρο που
βρίσκεται στον πυθμένα του φρεατίου.

10

Τοποθέτηση κινητήριων μηχανισμών
Οι νέοι κινητήριοι μηχανισμοί θα τοποθετηθούν εντός των φρεατίων θα είναι ισχυρής
κατασκευής και αθόρυβης λειτουργίας με ανάρτηση 2:1 και θα αποτελούνται από τα
ακόλουθα μέρη:







11

12

13

Ειδικό σύγχρονο κινητήρα με μόνιμο μαγνήτη ακτινωτής κατασκευής, χωρίς
μειωτήρα.
Ηλεκτρομαγνητική πέδη αποτελούμενη από δισκόφρενο που δεν απαιτεί συντήρηση.
Ταχογεννήτρια ψηφιακού τύπου, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στον άξονα του
κινητήρα.
Τροχαλία κορώνας κατάλληλης διαμέτρου και αυλάκια αποδοχής ιμάντων.
Τροχαλίες παρέκκλισης κατάλληλης διαμέτρου, που θα βρίσκονται στην βάση
τοποθέτησης του κινητήριου μηχανισμού, στο άνω μέρος του πλαισίου του θαλάμου
και στο άνω μέρος του αντίβαρου.

Οι νέοι κινητήριοι μηχανισμοί θα είναι φιλικοί ως προς το περιβάλλον, χωρίς ανάγκη
λίπανσης και ενεργειακά αποτελεσματικοί. Οι χαμηλής αδράνειας χωρίς μειωτήρα
μηχανές με μόνιμο μαγνήτη, ελεγχόμενες από ελεγκτή κλειστού βρόγχου μεταβλητής
συχνότητας με διανυσματικό control θα εξασφαλίζουν:
 Ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τις συμβατικές μηχανές.
 Μείωση εγκατεστημένης ενέργειας μειώνοντας έτσι το κόστος λειτουργίας.
 Χαμηλότερη εκκίνηση και ονομαστικό ρεύμα μειώνοντας έτσι το κόστος
εγκατάστασης.
Τα μεταλλικά συρματόσχοινα θα αντικατασταθούν με νέα κατάλληλης διαμέτρου ή
κατά προτίμηση με εύκαμπτους επίπεδους ιμάντες σταθερών διαστάσεων. Οι
εύκαμπτοι επίπεδοι ιμάντες θα είναι καλυμμένοι με πολυουρεθάνη ατσάλινοι έτσι ώστε
να είναι ελαφρύτεροι και να αντέχουν περισσότερο από τα συμβατικά συρματόσχοινα,
εξασφαλίζοντας ενισχυμένη ποιότητα ανέλκυσης και αθόρυβη λειτουργία.
Θα τοποθετηθούν πλαίσια αντίβαρου και ειδικά σχεδιασμένοι αντάπτορες για την
ανάρτηση με ειδικούς ιμάντες ή συρματόσχοινα.
Στην μηχανολογική εξάρτηση του ανελκυστήρα, προστίθενται οι οδηγοί του αντίβαρου.
Έλεγχοι – Δοκιμές: Μετά την αποπεράτωση των εργασιών θα συνταχθεί πλήρης Τεχνικός
Φάκελος για την Υπηρεσία και τον Φορέα Πιστοποίησης, θα γίνει πλήρης έλεγχος της
αναβάθμισης από αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης και θα πραγματοποιηθούν όλες οι
δοκιμές που προβλέπονται από το σχετικό Πρότυπο για να εκδοθούν όλα τα εκ του
Νόμου απαιτούμενα πιστοποιητικά.
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Θα παραμείνουν ως έχουν τα κάτωθι βασικά στοιχεία της εγκατάστασης:






Πόρτες ορόφων
Πόρτες θαλάμων
Οδηγοί Θαλάμων
Θάλαμοι
Λοιπός κατάλληλος εξοπλισμός έστω και αν ρητά δεν αναφέρεται

Οι προς εγκατάσταση μηχανισμοί θα συνοδεύονται από εγγύηση ομαλής λειτουργίας δύο (2) ετών
στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται η επισκευή κάθε βλάβης που θα οφείλεται σε κρυφό ή
φανερό ελάττωμα υλικών και η αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος.
Όλα τα υλικά πριν την εγκατάστασή τους υποχρεωτικά θα εγκριθούν από τη ΔΙΣΗΣΗΚ.
Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα ισχύει για την αντικατάσταση οποιασδήποτε
τεχνολογίας – είδους ανελκυστήρα.
5η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών συσκευών GSM-Modem
- ειδικά σχεδιασμένων για ανελκυστήρες εξασφαλίζοντας αυτόνομη χρήση ως πύλη

επικοινωνίας δεδομένων και φωνής. Θα εγκατασταθούν στις μονάδες που έχουν
καταχωρηθεί στον παρακάτω Πίνακα «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ GSM-MODEM & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ».
6η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεφωνικών συσκευών θαλάμου ανελκυστήρων
- ανοιχτής ακρόασης έκτακτης ανάγκης για ανελκυστήρες στις οποίες θα συνδεθούν οι ανωτέρω

ηλεκτρονικές μονάδες. Θα εγκατασταθούν στις μονάδες που έχουν καταχωρηθεί στον
παρακάτω Πίνακα «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ GSM-MODEM & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΘΑΛΑΜΟΥ».
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ GSM-MODEM & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΣΚΑ - ΚΙΑΤΟ
Σ.Σ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΟΡΩΠΙ
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ
Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2
2
2
2
2
4
6
2
2
24

ΣΥΝΟΛΟ (1)

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΙΝΟΗ
Σ.Σ.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

5 ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ ΑΓ. (προαίρεση)
ΑΧΑΡΝΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΦΙΔΝΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΥΛΩΝΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ (2)

10
2
2
2
3
2
2
2
25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49 ΣΕΤ GSM – MODEM & ΤΗΛΕΦ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ
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Ο Προγραμματισμός των προς τοποθέτηση μονάδων είναι στις υποχρεώσεις του Αναδόχου
κατόπιν υπόδειξης από την ΟΣΕ/ΔΙΣΗΣΗΚ των κλήσεων που θα πραγματοποιούνται σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης και του αντίστοιχου ηχητικού μηνύματος.
Η προμήθεια των καρτών SIM βαρύνει τον ΟΣΕ.
Εντός των θαλάμων ανελκυστήρων ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει αυτοκόλλητες ταμπέλες σμάλτου
(117 τεμ.) σε διαστάσεις και τύπωμα που θα εγκριθούν από την ΟΣΕ/ΔΙΣΗΣΗΚ. Τα ταμπελάκια θα
φέρουν πληροφορίες για την κωδική ονομασία εκάστου ανελκυστήρα καθώς και τη θέση αυτού
ενώ η τοποθέτησή τους θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται οι υφιστάμενες ελαττωματικές
τηλεφωνικές συσκευές που είναι εκτός λειτουργίας για να μην αποπροσανατολίζεται το επιβατικό
κοινό σε περίπτωση ανάγκης κλήσης από το εσωτερικό του θαλάμου. Για τα εν λόγω υλικά και
εργασία ο Ανάδοχος δεν θα αμειφθεί ιδιαιτέρως δεδομένου ότι η δαπάνη αυτή είναι ανηγμένη
στη προσφορά του.

7η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση σκαλών αναρρίχησης για πρόσβαση στην κάτω
απόληξη φρεάτων των ανελκυστήρων
Για την είσοδο και έξοδο στην κάτω απόληξη φρέατος θα τοποθετηθούν εσωτερικά
των φρεατίων ανελκυστήρων στο επίπεδο του πυθμένα αυτών σκάλες αναρρίχησης.
Για την οριστικοποίηση των χαρακτηριστικών των σκαλών αναρρίχησης (τύπος,
διαστάσεις, στερέωση, αποθήκευση) ο Ανάδοχος θα προσκομίσει έκθεση στην οποία θα
καταγράφει τον τύπο της σκάλας που θα τοποθετηθεί στην κάτω απόληξη κάθε φρεατίου βάσει
των διαστάσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτού.
Δίνονται οι εξής δυνατότητες επιλογής τύπου σκάλας:
- Μόνιμα στερεωμένη σκάλα αναρρίχησης σε τοίχωμα στην κάτω απόληξη φρέατος
- Πτυσσόμενη σκάλα αναρρίχησης σε τοίχωμα της κάτω απόληξη φρέατος
- Φορητή σκάλα αναρρίχησης σε τοίχο ή στο δάπεδο της κάτω απόληξη φρέατος
- Αναδιπλούμενη σκάλα αναρρίχησης στο δάπεδο της κάτω απόληξη φρέατος

Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι σκάλες είναι:
 Να είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο.
 Το μήκος τους να είναι τέτοιο ώστε στη θέση χρήσης, το μήκος των ορθοστατών, ή άλλης
χειρολαβής, να εκτείνεται σε ύψος τουλάχιστον 1,10m μετρούμενο κατακόρυφα πάνω από το
κατώφλι του επιπέδου στάσης.
 Να τηρούνται οι δοκιμές μηχανικής αντοχής.
 Να διαθέτουν ηλεκτρική διάταξη ασφάλειας ώστε να μη μπορεί να λειτουργήσει ο
ανελκυστήρας αν η σκάλα αναρρίχησης δεν βρίσκεται σε θέση φύλαξης.
 Η ασφαλής χρήση της σκάλας αναρρίχησης σε θέση χρήσης και αποθήκευσης να διασφαλίζεται
με τη βοήθεια διάταξης στερέωσης.
Η ΔΙΣΗΣΗΚ δύναται κατά την έγκριση των υλικών και των εργασιών να προσδιορίσει και ζητήσει
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από τον Ανάδοχο επιπλέον απαιτήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των υλικών που θα
εγκατασταθούν και των αντίστοιχων εργασιών.
Οι σκάλες θα τοποθετηθούν σε 60 ανελκυστήρες με υπόδειξη του Αναδόχου.

8η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μεταλλικού δαπέδου στο φρεάτιο του ανελκυστήρα ενός εκ των
δύο του Σ.Σ. Ζεφυρίου.
Το μεταλλικό δάπεδο για την ασφαλή πρόσβαση των συντηρητών θα είναι σε κατάλληλη
απόσταση από τον πυθμένα του φρεατίου, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης και στο
κατώτερο επίπεδο αυτού. Της κατασκευής του θα προηγηθεί σχετική μελέτη υπολογισμού ενώ τα
οριστικά χαρακτηριστικά του θα εγκριθούν από την ΟΣΕ/ΔΙΣΗΣΗΚ.
9η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών στους πυθμένες φρεατίων ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων
Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων αντλιών της έγκρισης της Υπηρεσίας σε 37 (εκ των
οποίων 10τεμ. αφορούν τις μονάδες της «προαίρεσης») πυθμένες ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων με όλες τις εργασίες και υλικά εγκατάστασης (όπου είναι εφικτό σχηματισμός φρεατίου
στον πυθμένα & καθαρισμός του πυθμένα, καλωδιώσεις τροφοδοσίας, ραγοδιακόπτης, υλικά
απορρόφησης και κατάθλιψης (ελαστικό ή μεταλλικό σωλήνα) καθώς και λοιπά μικροϋλικά). Οι
μονάδες στις οποίες θα εγκατασταθούν οι εν λόγω αντλίες είναι οι κάτωθι και πρόκειται για αυτές
οι οποίες περιήλθαν στη συντήρηση του ΟΣΕ το 2021.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – A. ΛΙΟΣΙΑ - ΚΙΑΤΟ
Σ.Σ.
ΣΚΑ/ΑΧΑΡΝΑΙ
ΖΕΦΥΡΙ
Ε.Κ.Θ.Π.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –
ΚΥΛ. ΚΛΙΜΑΚΕΣ
2
3
4

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΣΚΑ -ΟΙΝΟΗ
Σ.Σ.
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΤΑΥΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ (ΛΑΡΙΣΗΣ)
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ Βορ. Σ.Σ.
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΖΟΓΕΦ. ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
(προαίρεση)
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΠΕΠ-1, Χ.Θ. 16+016
(προαίρεση)
ΠΕΠ-2 (προαίρεση)
ΠΕΠ-6 (προαίρεση)
ΤΕ 9, Χ.Θ. 18+197 (προαίρεση)
ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΑΙ (ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ)
ΣΚΑ
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –
ΚΥΛ. ΚΛΙΜΑΚΕΣ

3
6
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

41

6.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Το Παραστατικό Χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί και αφορά τις Εργασίες Αναβάθμισης είναι
δεσμευτικό. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος Συντηρητής δεν υλοποιήσει τις εν λόγω εργασίες
εντός τριμήνου ή εξαμήνου αντίστοιχα, θα επιβληθούν σε αυτόν οι προβλεπόμενες ποινικές
ρήτρες ως περιγράφονται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο και η προκύπτουσα δαπάνη θα παρακρατηθεί
από το συμβατικό ποσό ή θα καταπέσει από την εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Υπογραφή
Σύμβασης

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ



1ο ΤΡΙΜΗΝΟ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι εργασίες θα εκτελεστούν από άλλο Ανάδοχο της επιλογής του
ΟΣΕ και η δαπάνη αποζημίωσής του θα παρακρατηθεί αντίστοιχα από το συμβατικό ποσό.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών Αναβάθμισης της Προαίρεσης
 Η προμήθεια και εγκατάσταση, δέκα (10) μονάδων GSM-Modem και δέκα (10) τηλεφωνικών
συσκευών θαλάμων σε δέκα (10) ανελκυστήρες των πέντε (5) Πεζογεφυρών, ήτοι
Εσταυρωμένου, ΠΕΠ-1, ΠΕΠ-2, ΠΕΠ-6, ΤΕ9 στο τμήμα γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη, θα
ολοκληρωθεί εντός ενός (1) Μήνα από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Προαίρεσης.
 Η προμήθεια και εγκατάσταση, δέκα (10) αντλιών στον πυθμένα φρέατος δέκα (10)
ανελκυστήρων των πέντε (5) Πεζογεφυρών, ήτοι Εσταυρωμένου, ΠΕΠ-1, ΠΕΠ-2, ΠΕΠ-6, ΤΕ9
στο τμήμα γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ – Οινόη, θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) Μήνα από την
ημερομηνία ενεργοποίησης της Προαίρεσης.
Για την μη υλοποίηση ή ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης ανελκυστήρων κατόπιν
ενεργοποίησης της Προαίρεσης στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο παρόν, θα επιβληθούν
στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες, όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο.
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7. Προαίρεση
Διευκρινίζεται ότι στο τμήμα γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη, οι ανελκυστήρες των πέντε (5)
Πεζογεφυρών, ήτοι Εσταυρωμένου, ΠΕΠ-1, ΠΕΠ-2, ΠΕΠ-6, ΤΕ9 θα ενταχθούν στη Σύμβαση με τους
ίδιους όρους και τιμές του παρόντος τεύχους, εφόσον τούτο απαιτηθεί, ύστερα από έγγραφη
εντολή της ΔΙΣΗΣΗΚ. Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει τις εν λόγω μονάδες στην Οικονομική του
Προσφορά. Η Συμβατική του όμως αμοιβή για τις συγκεκριμένες θα καταβληθεί εφόσον γίνει
ενεργοποίηση της Προαίρεσης ύστερα από έγγραφη εντολή της ΔΙΣΗΣΗΚ.

8. Ειδικοί Όροι Παροχής των Υπηρεσιών
8.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως για
οτιδήποτε την ΟΣΕ/ΔΙΣΗΣΗΚ ως αυτό προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία (ΦΕΚ.τ.Β. 2604/2008 & ΦΕΚ.τ.Β.765/2013).
Η επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της αρμόδιας Υπηρεσίας της
ΔΙΣΗΣΗΚ, θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω έγγραφης αλληλογραφίας
καθώς και δια όλων των μέσων επικοινωνίας (σταθερά και κινητά
τηλέφωνα, e-mail, κ.λ.π.) όλες τις ημέρες του έτους και καθ’ όλο το 24ωρο.
Αντίστοιχα, το τμήμα συντήρησης και η αρμόδια Υπηρεσία (ΥΣΣΤΗΕ) της Διεύθυνσης (ΔΙΣΗΣΗΚ) θα
ενημερώνει, δια των ανωτέρω τρόπων, τον Ανάδοχο για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της
σύμβασης.
Η όλη έγγραφη πρωτοκολλημένη αλληλογραφία της σύμβασης, υποχρεωτικά, θα παραδίδεται και
θα παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως από την ΔΙΣΗΣΗΚ.
Τα σχετικά mail θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης.
Κάθε μη εύλογη καθυστέρηση επικοινωνίας που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας επιφέρει
την κατάπτωση των αντίστοιχων ποινικών ρητρών.

8.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για όλες τις εργασίες αποκατάστασης (είτε έκτακτες είτε αυτές που προδιαγράφονται στο παρόν
τεύχος) και αναβάθμισης ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα ενημερώνει την ΟΣΕ/ΔΙΣΗΣΗΚ δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες πριν την εκτέλεσή τους με την υποβολή χρονοδιαγράμματος εργασιών
και περιγραφή υλικών, μηχανημάτων, εργασιών και προσωπικού που θα συμμετέχει με σκοπό
αφενός να εγκριθούν από τον ΟΣΕ και αφετέρου να ενημερωθούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι
(φύλακες, ΚΕΚ/ΣΚΑ, Διεύθυνση Κυκλοφορίας) ή και να αιτηθούν οι αναγκαίες άδειες σε
περίπτωση που χρειαστεί διακοπή κυκλοφορίας για εργασίες πλησίον Ηλεκτροκίνησης (Γραμμής
Επαφής).
Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω δεν θα καθίσταται δυνατή η υλοποίηση των εργασιών.
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8.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος εγγυάται και εξασφαλίζει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας
παροχή των υπηρεσιών πλήρους συντήρησης στον ΟΣΕ.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους,
την προληπτική συντήρηση την άρση βλαβών, την αποκατάσταση ζημιών
από οποιαδήποτε αιτία εκτός ολικής καταστροφής μονάδων (ανελκυστήρες,
κυλιόμενες) τον καθαρισμό, την λίπανση, τις βαφές, τις γενικές επισκευές, τις επιθεωρήσεις
ασφαλείας των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων και γενικά όλες τις υπηρεσίες που είναι
αναγκαίες για την αδιάλειπτη, ασφαλή και ομαλή λειτουργία
Αποκλείεται κάθε αξίωση του Αναδόχου για αύξηση επιμέρους ή/και του συνολικού συμβατικού
τιμήματος, είτε λόγω δυσχερειών κατά την παροχή των υπηρεσιών, είτε αυξήσεως μισθώνημερομισθίων, αυξήσεως ποσότητάς ή τιμής υλικών, εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία ή για
οποιονδήποτε λόγο και περίπτωση.

8.3.1 Προληπτική Συντήρηση
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, θα
εκτελούνται προγραμματισμένα τις εργάσιμες μόνον ημέρες και ώρες, δηλαδή κατά τη διάρκεια
του πρωινού οκταώρου 07:00-15:00.
Η συχνότητα καθώς και οι επιμέρους απαιτήσεις των εργασιών προληπτικής συντήρησης
αποτυπώνονται στο συνημμένο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας και υποχρεούται να υλοποιεί ο Ανάδοχος Συντηρητής με αποκλειστική του ευθύνη,
λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις των Εγχειριδίων Λειτουργίας & Συντήρησης των επιμέρους
κατασκευαστών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων ανά
15νθήμερον (δύο φορές κάθε μήνα) ως αυτό προβλέπεται στην κάτωθι αναφερόμενη κείμενη
νομοθεσία, αλλά και ετήσια, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συντήρησης της Υπηρεσίας (Παράρτημα
Α), τα σχετικά πρότυπα και τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, δηλώνοντας υποχρεωτικά την άφιξη
και αποχώρησή του στην διαδικτυακή εφαρμογή του WEB.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην προληπτική συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων
κάθε μήνα (μία φορά τον μήνα), ως αυτό προβλέπεται από την παραπάνω αναφερόμενη κείμενη
νομοθεσία και κάθε έξι (6) μήνες (δύο φορές το έτος) ως αυτό απορρέει από το Πρόγραμμα
Συντήρησης της υπηρεσίας (Παράρτημα Α), τα σχετικά πρότυπα και τα εγχειρίδια των
κατασκευαστών, δηλώνοντας υποχρεωτικά την άφιξη και την αποχώρησή του στην διαδικτυακή
εφαρμογή του WEB.
Για την μη εκτέλεση προληπτικής συντήρησης κατά τον προσήκοντα τρόπο και για το αντίστοιχο
τρίμηνο, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα όπως αυτή προβλέπεται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά το τέλος οποιασδήποτε υπηρεσίας συντήρησης, να προβαίνει στις
απαιτούμενες δοκιμές και να παραδίδει τον ανελκυστήρα ή την κυλιόμενη κλίμακα σε ασφαλή και
κανονική λειτουργία.
Ο Ανάδοχος, πέραν των άλλων, είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται τα εγχειρίδια των
κατασκευαστών, για τυχόν πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους και να διαθέτει τα
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απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση και διάγνωση βλαβών καθώς και εξεύρεσης των πλέον
ενδεδειγμένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής απόψεως, στηριζόμενος στη γνώση και την
εμπειρία του.
Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα τόσο της
προληπτικής Συντήρησης όσο και της επανορθωτικής συντήρησης, με δικές του δαπάνες υλικώνανταλλακτικών, από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων βανδαλισμών, δολιοφθορών,
κλοπών και ανωτέρας βίας, εκτός ολικής καταστροφής μονάδος ή μονάδων, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη, εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προληπτικής συντήρησης, οι οποίες θα
πραγματοποιούνται απαραίτητα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύναται να παρίστανται
στελέχη του ΟΣΕ ή μελών της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής του ΟΣΕ, χωρίς τούτο να συνιστά
αποδοχή ή παραλαβή των υπόψη υπηρεσιών.
Ενώ, για τις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής
συντήρησης ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων θα πρέπει να τοποθετούνται πινακίδες στις
θύρες με ένδειξη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης υλικών-ανταλλακτικών στο πλαίσιο της προληπτικής
συντήρησης από τον Ανάδοχο που έχει σαν αποτέλεσμα την μη ομαλή λειτουργία ανελκυστήρα ή
κυλιόμενης κλίμακας, τότε θα του επιβάλλεται ρήτρα, όπως αυτή περιγράφεται στο αντίστοιχο
Κεφάλαιο.

8.3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο
Η συντήρηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την διάρκεια της σύμβασης
από τη Νομοθεσία διατάξεις και κατά τα λοιπά ως κατωτέρω.
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες πλήρους συντήρησης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων
προσώπων και φορτίων (ηλεκτροκίνητοι, υδραυλικοί και ηλεκτροκίνητοι χωρίς μηχανοστάσιο
MRL) στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 2325/179/02-03-2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, των απαιτήσεων των παρακάτω ΦΕΚ:
 ΦΕΚ 815/Β/11-9-97 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρμογή της 95/16/ΕΚ).
 ΦΕΚ 291/Β/8-3-2002 (συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία,

συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων).
 ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005 (αντικατάσταση όρων σε δύο (2) προηγούμενα ΦΕΚ (ΦΕΚ 291/Β/08-

03-2002 και ΦΕΚ 815/Β/11-09-1997), σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια
των ανελκυστήρων.
 ΦΕΚ 2604/Β/ 22-12-2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία,

συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων).
 ΦΕΚ 424/Β/10-03-2009 (διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) των προτύπων

ΕΝ 81-1/1998 και 81-2/1987, της Οδηγίας 95/16/ΕΚ και του προγράμματος συντήρησης του
ΟΣΕ όπως αυτό παρατίθεται στο παράρτημα Α του παρόντος τεύχους.
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Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης των εγκατεστημένων κυλιόμενων κλιμάκων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
 του ΦΕΚ 765/Β/03-04-2013 (Απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία, τον

περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων)
των προτύπων ΕΝ 115-α1/2008 και Α1/2010 και του προγράμματος συντήρησης της
υπηρεσίας όπως αυτό παρατίθεται στο παράρτημα Α του παρόντος τεύχους.
 Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στην ΔΙΣΗΣΗΚ

πρόγραμμα εργασιών προληπτικής συντήρησης. Το εν λόγω δύναται να τροποποιείται και να
γνωστοποιείται τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν στην ΔΙΣΗΣΗΚ.
Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του Παραρτήματος Α (ανελκυστήρες-κυλιόμενες
κλίμακες) αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση του ΟΣΕ και δύναται να επαυξηθεί ποιοτικά και
ποσοτικά κατ’ εκτίμηση του Αναδόχου, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την
περίοδο της προληπτικής συντήρησης. Εφόσον, κατ’ εκτίμηση του Αναδόχου, απαιτηθεί αύξηση
της συχνότητας προληπτικής συντήρησης αυτή βαρύνει τον Ανάδοχο και θεωρείται ανηγμένη στη
προσφορά του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη τεχνικών φακέλων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
για οποιονδήποτε ανελκυστήρα ή κυλιόμενη κλίμακα και για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί. Για
τις εργασίες σύνταξης τεχνικών φακέλων και καταχώρησης των ανελκυστήρων στον αρμόδιο
Δήμο, ο Ανάδοχος δεν θα αμειφθεί ιδιαιτέρως δεδομένου ότι αυτή είναι ανηγμένη στην
προσφορά του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση – διαβίβαση των ετήσιων Πιστοποιητικών και λοιπών
εγγράφων στους αρμόδιους Δήμους για την ανανέωση καταχώρησης των ανελκυστήρων ή
κυλιόμενων κλιμάκων.

8.3.3 Εργασίες καθαρισμού
 Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται κατά περίπτωση η άντληση υδάτων, τότε ο Ανάδοχος
Συντηρητής θα πραγματοποιεί την άντληση με δικά του μέσα. Η δαπάνη για όλες αυτές τις
απαιτούμενες εργασίες και τυχόν απαιτούμενα μικροϋλικά είναι ανηγμένα στην τιμή της
προσφοράς του Αναδόχου.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων καθαρά και στεγνά.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό των εσωτερικών και
εξωτερικών τμημάτων των υαλοπινάκων των φρεατίων καθώς και
των πυθμένων των φρεατίων των ανελκυστήρων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό των εσωτερικών και
εξωτερικών τμημάτων των υαλοπινάκων των κυλιόμενων κλιμάκων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό των σκαλοπατιών των
κυλιόμενων κλιμάκων προκειμένου να απομακρύνονται γράσα,
ακαθαρσίες κλπ.
Οι ανωτέρω εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται ανά εξάμηνο και εκτάκτως όταν προκύπτει
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ανάγκη αλλά και όταν η Επιτροπή Παραλαβής ή ο Επόπτης διαπιστώσουν ανάγκες καθαρισμού.
Όλες οι δαπάνες που αφορούν υλικά και εργασίες για καθαρισμούς μηχανοστασίων και
υαλοφρεατίων και υαλοστασίων, αλλά και ό,τι άλλο απαιτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά, βαρύνουν τον Ανάδοχο,
δεδομένου ότι έχουν συμπεριληφθεί στην προσφορά του.

8.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΩΝ
Η αναγγελία βλαβών στον Ανάδοχο θα
πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας (web https://www.disisik.gr),
η
οποία
χρησιμοποιείται για την καταχώρηση,
παρακολούθηση και διαχείριση των
βλαβών και ζημιών με ώρα αναγγελίας
και ημερομηνία.
Προς τούτο, Ο Ανάδοχος θα λάβει από
τον ΟΣΕ Εγχειρίδιο Χρήσης του
Συστήματος Καταγραφής Βλαβών.
Στην εν λόγω εφαρμογή καταχωρούνται οι βλάβες, ζημιές κ.λ.π. από προσωπικό του ΟΣΕ που
εδρεύει στο ΚΕΚ (Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας)/ΣΚΑ, στην οποία εφαρμογή ο Ανάδοχος θα έχει
περιορισμένη πρόσβαση μέσω κωδικού που θα του παραχωρηθεί από την Υπηρεσία.
Δια της υπ’ όψιν εφαρμογής θα γνωστοποιείται στον Ανάδοχο αυτόματα η κάθε βλάβη ή ζημιά
με e-mail καθ’ όλο το 24τράωρο και καθ’ όλες τις ημερολογιακές ημέρες της συμβατικής
περιόδου. Προς τούτο το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεωτικά θα είναι εφοδιασμένο με τις
κατάλληλες συσκευές για την άμεση λήψη e-mail από την δικτυακή εφαρμογή και την
καταγραφή παρατηρήσεων στις αναγγελθείσες βλάβες.
Για την δαπάνη αυτή ο Ανάδοχος δεν θα αμειφθεί ιδιαιτέρως δεδομένου ότι αυτή είναι ανηγμένη
στην προσφορά του.
Συμπληρωματικά ή/και εναλλακτικά του ανωτέρω τρόπου η αναγγελία βλαβών και ζημιών θα
πραγματοποιείται μέσω έγγραφης αλληλογραφίας με φαξ, δια μέσου σταθερής τηλεφωνίας στην
έδρα του ή στο Κέντρο Κλήσεων (call center) του Αναδόχου, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει
καθώς επίσης και μέσω της κινητής τηλεφωνίας.
Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει επί 24ώρου βάσεως και επί 365 ημέρες του έτους Κέντρο
Κλήσεων (call center) όπου θα δέχεται τις αναγγελίες βλαβών και εξ αυτού θα κατευθύνει
αντίστοιχα συνεργεία για την αποκατάσταση βλαβών.
Επισημαίνεται ότι, το προσωπικό του Αναδόχου που θα προσέλθει στο σημείο της βλάβης,
υποχρεούται να ενημερώνει στην διαδικτυακή εφαρμογή του WEB (https://www.disisik.gr) για
την άφιξή του και αναχώρησή του καθώς και για τυχόν άλλες παρατηρήσεις που αφορούν την
αναγγελθείσα βλάβη.
Τυχόν μη δήλωση συνιστά αμάχητο τεκμήριο μη παροχής της υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα δέχεται αναγγελίες βλαβών και ζημιών, τηλεφωνικά ακόμη και από τρίτους, τις
οποίες υποχρεούται να επαληθεύει με τον δικό του τρόπο και στην συνέχεια να τις γνωρίζει στο
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Κέντρο Καταχώρησης Βλαβών στο ΚΕΚ/ΣΚΑ για την αναγγελία τους στο WEB.
Σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρησης ή ενημέρωσης του web για οποιοδήποτε λόγο,
καταπίπτει σε βάρος του Αναδόχου ποινική ρήτρα.

8.5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Εντός τριών (3) ωρών από την κλήση ειδοποίησής του, ανεξαρτήτως εργάσιμης
ή μη ημέρας, για όλες τις ημέρες του χρόνου από ώρα 07.00π.μ έως 22.00μ.μ.,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο σημείο εργασίας, να ενημερώσει
υποχρεωτικά την άφιξή του στην βλάβη μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του
WEB και να επιληφθεί της βλάβης με την απαιτούμενη προσοχή, προκειμένου
να παραδώσει τον ανελκυστήρα ή την κυλιόμενη κλίμακα προς χρήση με την μικρότερη δυνατή
καθυστέρηση.
Σε περίπτωση μη απόκρισης ή απόκριση πέρα του ως άνω χρονικού ορίου για οποιοδήποτε λόγο
άλλο από ανωτέρα βία, η σχετική υπηρεσία συντήρησης θεωρείται ως μη παρασχεθείσα ή
παρασχεθείσα πλημμελώς αντίστοιχα και καταπίπτει σε βάρος του Αναδόχου η ποινική ρήτρα
κατά το παρόν για όσο χρόνο διατηρείται η μη ή πλημμελής παροχή.

8.6 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η καθυστέρηση για οποιοδήποτε λόγο άλλο, εκτός ολικής καταστροφής, στην
αποκατάσταση, προσωρινής ή μόνιμης βλάβης, σε χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των οκτώ (8) ωρών, συνιστά πλημμελή παροχή της υπηρεσίας
συντήρησης.
Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και ζημιών θα πραγματοποιούνται
καθημερινά, ανεξαρτήτως αργιών, 365 ημέρες το χρόνο από ώρα 07.00π.μ έως
22.00μ.μ.
Τα υλικά-ανταλλακτικά ανά είδος, ανεξαρτήτου ποσότητας, που κατά περίπτωση θα απαιτηθούν
για την προληπτική και διορθωτική (άρση βλαβών από συνεχή χρήση) συντήρηση των
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και είναι
ανηγμένα στην προσφορά του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αυτά άμεσα και να θέτει σε λειτουργία την μονάδα εντός
οκτώ (8) ωρών από την επέλευση της βλάβης.
Κατ’ εξαίρεση
α) στην περίπτωση αντικατάστασης αυτόματων θυρών θαλάμων με νέες ειδικής κατασκευής
στους ανελκυστήρες των Σ. Σταθμών Κορίνθου, Νέας Περάμου και Μεγάρων του τμήματος
γραμμής Άνω Λιόσια - Κιάτο
β) σε περίπτωση που η άμεση και ακώλυτη πρόσβαση του Αναδόχου προς αποκατάσταση της
βλάβης/ζημιάς είναι αδύνατη για λόγους που δεν αφορούν τον Ανάδοχο,
ο τελευταίος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ΟΣΕ το σχετικό κώλυμα για
αποκατάσταση, εντός 24ώρου από την λήψη της κλήσης προς άρση της βλάβης/αποκατάσταση
ζημιάς, γνωρίζοντας παράλληλα στον ΟΣΕ τον χρόνο που θα χρειασθεί για την
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άρση/αποκατάσταση μετά την άρση του κωλύματος.
Τυχόν καθυστέρηση γνωστοποίησης του χρόνου άρσης/αποκατάστασης επιφέρει τις
προβλεπόμενες από το παρόν έννομες συνέπειες.
Τυχόν καθυστέρηση άρσης/αποκατάστασης πέραν του δηλωθέντος χρόνου επιφέρει τις
προβλεπόμενες από το παρόν έννομες συνέπειες.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί ή αρνείται να συντηρήσει και αποκαταστήσει κάποιον
ανελκυστήρα ή κυλιόμενη κλίμακα, την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει άλλος ανάδοχος επιλογής
του ΟΣΕ, το κόστος του οποίου θα καταλογίζεται στον Ανάδοχο, ο οποίος απέτυχε ή αρνήθηκε να
προβεί στην αποκατάσταση του ανελκυστήρα ή της κυλιόμενης κλίμακας, με επιφύλαξη παντός
άλλου δικαιώματος του ΟΣΕ.
Για το χρονικό διάστημα που ο ανελκυστήρας ή κυλιόμενη κλίμακα βρίσκεται εκτός λειτουργίας
από οποιαδήποτε αιτία και για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη της διατήρησης
σε καλή κατάσταση, ώστε να μην δημιουργείται η εικόνα της εγκατάλειψης και προς αποφυγή
κινδύνου για βανδαλισμό ή κανιβαλισμό.
Πίνακας προσωρινά ακινητοποιημένων μονάδων
Σε περίπτωση που ανελκυστήρας ή κυλιόμενη κλίμακα παραμένει σε προσωρινή ακινησία πάνω
από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τη ΔΙΣΗΣΗΚ σε εβδομαδιαία βάση
σχετικά με τις προσωρινά ακινητοποιημένες μονάδες, αποστέλλοντας ενημερωμένο και
συμπληρωμένο τον κάτωθι Πίνακα.
Α/Α

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………………….
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ΑΚΙΝΗΣΙΑ
ΑΚΙΝΗΣΙΑ
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ΑΚΙΝΗΣΙΑ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1
2
3
1
2
3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1
2

Τυχόν καθυστέρηση γνωστοποίησης στη ΔΙΣΗΣΗΚ του ανωτέρω Πίνακα καταγραφής των
προσωρινά ακινητοποιημένων μονάδων επιφέρει τις προβλεπόμενες από το παρόν έννομες
συνέπειες.
Σε περίπτωση που κρίνεται ότι η λειτουργία ενός ανελκυστήρα είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια
των εξυπηρετούμενων προσώπων, θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία του, τηρώντας πιστά
την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία, να τοποθετούνται μέχρι της
αποκατάστασης της ασφαλούς λειτουργίας του πινακίδες στις θύρες με ένδειξη:
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».
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Αντίστοιχα μέτρα σήμανσης θα παίρνονται και για τις κυλιόμενες κλίμακες.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν φροντίζει να επιβλέπει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση
τον ανελκυστήρα ή την κυλιόμενη κλίμακα που δεν λειτουργούν λόγω βλάβης, ζημιάς –
βανδαλισμού, και δημιουργείται εικόνα εγκατάλειψης, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα όπως
περιγράφεται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο.

8.7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση Ημερολογίου Συντήρησης, στο
οποίο καθημερινά θα καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα,
προγραμματισμένες συντηρήσεις, βλάβες και αποκατάσταση αυτών,
ζημιές και αίτια αυτών, υλικά και ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται
για κάθε μονάδα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την σύμβαση. Το
ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, ο οποίος
μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης ακόμη και
εντολές για υλοποίηση συμβατικών εργασιών από τον Ανάδοχο. Το ημερολόγιο θα φυλάσσεται
στον χώρο εκτέλεσης της σύμβασης. Οι καταγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.
Η ορθή και επιμελής τήρηση του Ημερολογίου αποτελεί όρο καταβολής της αμοιβής του
Αναδόχου, η δε μη τήρηση ή πλημμελής τήρησή του, συνιστά λόγο μη πληρωμής του και
καταλογισμού της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας.

8.8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα διαθέτει κατάλληλη στελέχωση από ειδικευμένο και έμπειρο
προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών πλήρους
συντήρησης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β/ 22-12-2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την
εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων).
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα από το Νόμο και τις ανάγκες
παροχής υπηρεσιών συντήρησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, συνεργεία σε αριθμό
και άδειες.
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 Μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα στον
ΟΣΕ τα εξής:
- τις αντίστοιχες άδειες για το προσωπικό που απασχολεί. Το προσωπικό του Αναδόχου που

θα ασχοληθεί με τη συντήρηση, θα είναι εκπαιδευμένο για τις αντίστοιχες εργασίες και θα
έχει τις επαγγελματικές άδειες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. Το προσωπικό
του Αναδόχου θα εργάζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (αποδοχές, ώρες εργασίας,
άδειες εργασίας, αναπαύσεις κ.τ.λ.) και θα είναι ασφαλισμένο.
- Δήλωση σχετικά με την οργανωτική δομή της επιχείρησης και την εμπειρία των στελεχών

που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της Σύμβασης. Κατ’ ελάχιστον ο Ανάδοχος θα διαθέτει
έξι (6) κινητά συνεργεία των δύο (2) ατόμων έκαστο με τα αντίστοιχα επαγγελματικά
οχήματα, τους εργοδηγούς και μηχανικούς Τ.Ε. ή Π.Ε.
Στις περιπτώσεις όπου ο Ανάδοχος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,
απαιτείται να αυξήσει σε αριθμό το προσωπικό του ή/και τα οχήματα, θα το πραγματοποιεί χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση, δεδομένου ότι η δαπάνη είναι ανηγμένη στην προσφορά του.
Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΣΕ έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία δυνατότητα αντίρρησης από τον
Ανάδοχο, να απαιτήσει την απομάκρυνση οποιουδήποτε τεχνικού ή στελέχους του Αναδόχου,
εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλος για την συγκεκριμένη εργασία ή δεν υπακούει στις
προφορικές ή γραπτές οδηγίες του ΟΣΕ.
 Εκπαίδευση προσωπικού Αναδόχου: O Ανάδοχος Συντηρητής είναι
υποχρεωμένος να λάβει υπ’ όψη του τις απαιτήσεις του Κανονισμού
Κυκλοφορίας του Ο.Σ.Ε., της Υγείας και Ασφάλειας, των ισχυόντων
Κανονισμών και Προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης και
της ύπαρξης εναέριας γραμμής επαφής Ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz. Για την
εκτέλεση των εργασιών Συντήρησης της σύμβασης, το τεχνικό προσωπικό
του Αναδόχου Συντηρητή απαιτείται να έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΣΕ ώστε
να δύναται να εργασθεί σε περιβάλλον Ηλεκτροκίνησης. Προς τούτο, μετά την κατακύρωση
του διαγωνισμού, θα πρέπει αμέσως να υποβάλει πίνακα προσωπικού, που θα δηλωθεί για
εργασίες στη Σύμβαση ώστε στη συνέχεια το προσωπικό αυτό να εκπαιδευτεί από τον ΟΣΕ
στο δίκτυο Ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ. Η δαπάνη εκπαίδευσης βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι
ανηγμένη στη Προσφορά του.

8.9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχος θα έχει ασφαλίσει το προσωπικό του και θα είναι υπεύθυνος έναντι
οιουδήποτε εργατικού ατυχήματος του προσωπικού του στους χώρους των σταθμών,
στάσεων, υπόγειων διαβάσεων και πεζογεφυρών. Ο ΟΣΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για
την ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος, θα είναι ασφαλιστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή
εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που θα απασχολεί.
Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και η αντίστοιχη
δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στην προσφορά του.
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8.10 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο
Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης Συντήρησης,
υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό
Δημόσιο ασφαλιστική εταιρεία. Η αντίστοιχη δαπάνη περιλαμβάνεται
ανηγμένη στην προσφορά του.
Διευκρινίζεται ότι, σε καμία περίπτωση ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος ή ανωτέρας βίας
ακόμη και για τυχόν ζημιά ή απώλεια μηχανήματος, θα δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση
από τον ΟΣΕ.

8.11 ΑΣΦΑΛEIA ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ασφάλιση αστικής ευθύνης (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο)
απέναντι σε τρίτους σύμφωνα με την περιγραφή των απαιτήσεων που περιέχονται
στο συνημμένο Παράρτημα Β. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που θα συνάψει ο
Ανάδοχος θα πρέπει να περιέχει όλα τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β και κατά την
υποβολή του στον ΟΣΕ αυτό θα ελεγχθεί από αρμόδιο Ασφαλιστικό Σύμβουλο του
ΟΣΕ και σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους του Παραρτήματος Β ο Ανάδοχος θα προβεί σε
αλλαγή του Συμβολαίου και στην προσκόμιση νέου σύμφωνα με το παράρτημα Β. Κατά την
υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην ΔΙΠΕΦ Βεβαίωση
Ασφάλισης και εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης,
θα προσκομίσει στην ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ το πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει το πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
σύμφωνα με το Παράρτημα Β, τότε ο ΟΣΕ θα προβεί σε σύναψη σχετικού Συμβολαίου και
καταλογισμό της δαπάνης αυτού στον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξασφαλίζει την πληρωμή των ασφαλίστρων του
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η δαπάνη των αντίστοιχων ποσών ή ποσού θα του παρακρατείται
από το συμβατικό του ποσό. Προς τούτο με την υποβολή κάθε τιμολογίου περιοδικής συντήρησης
προς πληρωμή, υποχρεωτικά θα συνυποβάλει και την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων του
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.
Η αντίστοιχη δαπάνη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου περιλαμβάνεται ανηγμένη στην προσφορά
του.

8.12 ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος, προκειμένου να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης
υποχρεούται να διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό καθ’ όλη την
διάρκεια της σύμβασης, για τα οποία, ανά τακτά διαστήματα, θα
ελέγχεται από την ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ.

 Πλήρεις σειρές εξειδικευμένων εργαλείων, διαγνωστικών οργάνων
και συσκευών προγραμματισμού για τους ανελκυστήρες και τις
κυλιόμενες κλίμακες.

 Μεταφορικά μέσα για την μετακίνηση του τεχνικού προσωπικού και την μεταφορά των
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υλικών-ανταλλακτικών είτε προς αντικατάσταση φθαρμένων είτε προς αποθήκευση.








Μέσα επικοινωνίας.
Φορητό αεροσυμπιεστή.
Φορητή σκούπα κενού βιομηχανικού τύπου.
Φορητό πιεστικό πλυστικό μηχάνημα με δυνατότητα χρήσης κρύου και ζεστού νερού.
Προεκτάσεις καλωδίων.
Φορητές αντλίες ισχύος έως 1KW, για την άντληση υδάτων από τα φρεάτια των
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.

 Υποδήματα εργασίας και φόρμες στο τεχνικό προσωπικό που προτείνεται να φέρουν την
ονομασία της εταιρείας συντήρησης.

 Ανακλαστικά γιλέκα (hi-vi) χρώματος που προτείνεται να έχουν την ονομασία της εταιρείας
συντήρησης.

 Εξοπλισμό ασφαλείας (κράνη, μάσκες, ζώνες ασφαλείας, κ.λ.π.) και εξοπλισμό αποκλεισμού
περιοχής λόγω εργασιών (εμπόδια, προειδοποιητικές πινακίδες, κορδέλες κλπ).

 Ειδικό φορείο με φρένα για την μεταφορά εξοπλισμού και σκαλοπατιών. Οι διατάσεις του θα
είναι τέτοιες ώστε να περνάει από τις θύρες των ανελκυστήρων. Οι ρόδες του δεν θα πρέπει
να καταστρέφουν τα υλικά των δαπέδων των σταθμών.

8.13 ΖΗΜΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Παράλληλα με τις υπηρεσίες του Αναδόχου είναι πιθανό να εκτελούνται και άλλες
προγραμματισμένες εργασίες από άλλους αναδόχους ή Υπηρεσίες του ΟΣΕ, οι οποίες μπορεί να
έχουν εμπλοκή με τις υπό συντήρηση μονάδες (ανελκυστήρες-κυλιόμενες) που βρίσκονται στη
δικαιοδοσία του Αναδόχου. Στις περιπτώσεις αυτές η Επίβλεψη της Σύμβασης (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ)
θα ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο για τα θέματα εμπλοκών και τις απαιτούμενες ενέργειες
και ο Ανάδοχος θα επιλαμβάνεται των θεμάτων αυτών.
Τυχόν δαπάνη για όλες αυτές τις απαιτούμενες υπηρεσίες και τυχόν απαιτούμενα μικροϋλικά
είναι ανηγμένα στην τιμή της προσφοράς του Αναδόχου.

8.14 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επί τόπου τεχνικό κατά τον Περιοδικό Έλεγχο ή κατά την
αυτοψία από τον Φορέα Πιστοποίησης, σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθεί σε αυτόν
(Ανάδοχο) η ανάλογη ποινική ρήτρα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναρτά το Πιστοποιητικό Περιοδικής Συντήρησης του Φορέα στο
μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα ή να το επισυνάπτει στο Βιβλίο Παρακολούθησης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης για τη διάθεση επί
τόπου τεχνικού, προκειμένου ο Φορέας να πραγματοποιήσει τον καθορισμένο Περιοδικό Έλεγχο ή
αυτοψία σε μονάδα/ες και ο Ανάδοχος αρνηθεί ή δεν αποστείλει, τότε θα επιβληθεί σε αυτόν
(Ανάδοχο) ποινική ρήτρα όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο.
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8.15 ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ
Η ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ δια των αρμοδίων στελεχών της, θα ελέγχει μέρος ή το
σύνολο των εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης που εκτελεί ο
Ανάδοχος.
Η ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ θα οργανώνει ολοκληρωμένες επιθεωρήσεις στο σύνολο των
εγκαταστάσεων για να εξακριβώνει την τεχνική τους κατάσταση, την
αποτελεσματικότητα της συντήρησης του Αναδόχου, την ασφαλή και ομαλή
λειτουργία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται στις επιθεωρήσεις. Η
ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν, ότι πρόκειται να
πραγματοποιήσει επιθεώρηση.
Η ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τέτοιου είδους τυχαίες επιθεωρήσεις,
όποτε τις κρίνει αναγκαίες.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται σε κάθε υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων
του ΟΣΕ, όσον αφορά την πληρότητα της συντήρησης, την σωστή και ασφαλή λειτουργία των
μηχανισμών, εξαρτημάτων και συστημάτων κ.λ.π. που είναι υποχρεωμένος να συντηρεί.
Στην περίπτωση ελέγχου από τον επόπτη ή κατά την περιοδική παραλαβή των εργασιών από την
επιτροπή διαπιστωθεί, ότι ο Ανάδοχος δεν έχει αντικαταστήσει φθαρμένα από την χρήση υλικάανταλλακτικά, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των μονάδων, τότε ο επόπτης με
έγγραφό του προς τον Ανάδοχο τάσσει χρόνο για την πλήρη αποκατάσταση, σε περίπτωση δε μη
αποκατάστασης σύμφωνα με το έγγραφο καταπίπτει η προβλεπόμενη από το παρόν ποινική
ρήτρα.

8.16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η παραλαβή των εργασιών συντήρησης θα πραγματοποιείται με βάση το
Ημερολόγιο, τον Πίνακα υλικών - ανταλλακτικών και την σύνταξη σχετικού
Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, αναγκαίων για την πληρωμή του
κάθε συμβατικού τιμολογίου.
Η ανωτέρω διαδικασία θα τηρείται και στις περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων,
δολιοφθορών, βανδαλισμών και κλοπής εξοπλισμού των ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων που χρήζουν αποκατάστασης.

8.17 ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τα υλικά-ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την προληπτική
και επανορθωτική συντήρηση και θα βαρύνουν τον Ανάδοχο,
- θα είναι γνήσια ή ισοδύναμα αυτών, αντίστοιχου κατασκευαστικού

οίκου
- θα συνοδεύονται αντιστοίχως από τα απαραίτητα πιστοποιητικά

τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το αντίστοιχο
τεχνικό πρότυπο καθώς και από τα σχετικά σχέδια/οδηγίες χρήσηςλειτουργίας ή προγραμματισμού τα οποία θα τοποθετούνται στον
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φάκελο της μονάδας
- θα καταχωρούνται στους πίνακες υλικών-ανταλλακτικών και θα υποβάλλονται στην ΔΙΣΗΣΗΚ

συνημμένα στο τιμολόγιο της κάθε χρονικής περιόδου πληρωμής.
Σε περίπτωση αλλαγής κρίσιμου ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε ανελκυστήρα ή κυλιόμενη, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως τον αντίστοιχο τεχνικό φάκελο με τα
μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια και υπολογισμούς με τον τύπο του νέου ανταλλακτικού
και με την πιστοποίηση, όπως απαιτούν τα σχετικά πρότυπα και η κείμενη νομοθεσία
ΦΕΚ.τ.Β.2604/2008 (για ανελκυστήρες) και ΦΕΚ.τ.Β.765/2013 (για κυλιόμενες κλίμακες).
Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, αιτήσεις-πιστοποιητικά υλικών
κ.λ.π., θα είναι υπογεγραμμένα από τα κατά νόμο επιτρεπόμενα πρόσωπα και αντίγραφα αυτών
θα υποβληθούν (ανελκυστήρες, κυλιόμενες) σε ηλεκτρονική μορφή ή έντυπη στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΣΕ (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ).
Όλα τα υλικά και οι τεχνικές που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση των
αναφερομένων απαιτήσεων στο παρόν τεύχος, θα έχουν την έγκριση της ΔΙΣΗΣΗΚ.
Επίσης όλα τα μικροϋλικά, αναλώσιμα (λαμπτήρες φωτισμού, ballast, σιλικόνες, λάδια λίπανσης
οδηγών, κ.λ.π.), υλικά καθαρισμού αλλά και ό,τι άλλο απαιτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά, βαρύνουν τον Ανάδοχο,
δεδομένου ότι έχουν συμπεριληφθεί στην προσφορά του.
ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ
Όλα τα υλικά-ανταλλακτικά που θα αντικαθίσταται θα συγκεντρώνονται και θα παραδίδονται
στο αντίστοιχο τμήμα του ΟΣΕ με την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής
μεταξύ του Αναδόχου Συντηρητή και του επόπτη της σύμβασης. Στην συνέχεια ο Ανάδοχος
Συντηρητής θα προβαίνει με ιδία μέσα στην φόρτωση-μεταφορά και εναπόθεση αυτών σε χώρο
που θα του υποδεικνύει η Υπηρεσία.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απόσυρση υλικών των οποίων η διαδικασία απόσυρσης
διέπεται από ειδική Περιβαλλοντική Νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αποσύρει αυτά (υλικά) κατ΄ εφαρμογή της εν λόγω Νομοθεσίας και με δικά του
έξοδα. Για τα εν λόγω ο Ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί ιδιαιτέρως δεδομένου ότι η δαπάνη είναι
ανηγμένη στη προσφορά του.

8.17.1 Πίνακας Υλικών - Ανταλλακτικών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ανά τρίμηνο να συντάσσει πίνακα υλικών-ανταλλακτικών, στον οποίο
θα καταχωρεί για κάθε ένα από αυτά
- ονοματολογία του υλικού με πλήρη στοιχεία όπως, ο κατασκευαστικός αριθμός, ο οίκος

κατασκευής
- τιμή μονάδος του υλικού
- απαιτούμενη ποσότητα σε τεμάχια ή σετ για την κάλυψη των αναγκών,
- η μονάδα στην οποία εγκαταστάθηκαν και
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- ημερομηνία τοποθέτησης.

Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί ο ανωτέρω πίνακας υλικών – ανταλλακτικών χρονικής
περιόδου πληρωμής, δεν θα καταστεί δυνατή η πληρωμή του Αναδόχου και θα του
καταλογισθεί η ανάλογη ποινική ρήτρα.

8.17.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας
Ο Ανάδοχος, έξι μήνες (6) μήνες πριν την λήξη της σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει στην
ΔΙΣΗΣΗΚ:
 Συγκεντρωτικό πίνακα υλικών-ανταλλακτικών (ποσότητα, ονοματολογία υλικού, τιμή μονάδος,
μονάδες στις οποίες εγκαταστάθηκαν, ημερομηνίες τοποθέτησης) που χρησιμοποιήθηκαν κατά
την συμβατική περίοδο συντήρησης. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από οικονομική ανάλυση για
κάθε μονάδα έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η ανάγκη επόμενων αναβαθμίσεων.
 Πίνακα υλικών-ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την αναβάθμιση μονάδων κατά την
επόμενη τριετία από την λήξη της σύμβασης.
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν οι ανωτέρω Πίνακες υλικών – ανταλλακτικών θα
καταλογισθεί στον Ανάδοχο η ανάλογη ποινική ρήτρα.
O Ανάδοχος, στο τέλος κάθε χρονικής περιοδικής συντήρησης, αρχομένης από την υπογραφή της
σύμβασης, θα υποβάλλει στην ΔΙΣΗΣΗΚ τιμολόγιο υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης
συνοδευόμενο με πίνακα υλικών-ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν με νέα. Στο κάθε ΥλικόΑνταλλακτικό του ανωτέρω πίνακα θα αναγράφεται η ονοματολογία του υλικού με πλήρη στοιχεία
αυτού όπως, ο κατασκευαστικός αριθμός, ο οίκος κατασκευής, η τιμή μονάδος του υλικού και η
απαιτούμενη ποσότητα σε τεμάχια ή σετ για την κάλυψη των αναγκών.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης φθαρμένου υλικού-ανταλλακτικού από τον Ανάδοχο, που έχει
ως συνέπεια την πλημμελή λειτουργία των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, τότε
καταπίπτει ποινική ρήτρα σύμφωνα με το παρόν.

8.17.3 Υλικά-Ανταλλακτικά Προληπτικής Συντήρησης
Τα υλικά-ανταλλακτικά ανά είδος, ανεξαρτήτου ποσότητας, που κατά περίπτωση θα απαιτηθούν
για την προληπτική συντήρηση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένα στην προσφορά του.
Τα υλικά-ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την προληπτική συντήρηση και θα
βαρύνουν τον Ανάδοχο, θα είναι γνήσια ή ισοδύναμα αυτών, του αντίστοιχου κατασκευαστικού
οίκου και θα συνοδεύονται αντιστοίχως από τις απαραίτητες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, θα
καταχωρούνται στους πίνακες υλικών-ανταλλακτικών συντήρησης και θα υποβάλλονται στην
ΔΙΣΗΣΗΚ συνημμένα στο τιμολόγιο της κάθε χρονικής περιόδου πληρωμής.
Oλα τα μικροϋλικά, αναλώσιμα (λαμπτήρες φωτισμού, ballast, σιλικόνες, λάδια λίπανσης οδηγών,
κ.λ.π.), υλικά καθαρισμού καθώς και όλες οι δαπάνες που αφορούν καθαρισμούς μηχανοστασίων
και υαλοφρεατίων, αλλά και ό,τι άλλο απαιτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά, βαρύνουν τον Ανάδοχο, δεδομένου ότι έχουν
συμπεριληφθεί στην προσφορά του.
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Όλα τα υλικά-ανταλλακτικά που θα αντικαθίσταται θα συγκεντρώνονται και θα παραδίδονται στο
αντίστοιχο τμήμα του ΟΣΕ με την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής μεταξύ
του Αναδόχου Συντηρητή και του επόπτη της σύμβασης. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος Συντηρητής θα
προβαίνει με ιδία μέσα στην φόρτωση-μεταφορά και εναπόθεση αυτών σε χώρο που θα του
υποδεικνύει η Υπηρεσία.

8.17.4 Υλικά-Ανταλλακτικά Αποκατάστασης Ζημιών
Σε περιπτώσεις βλαβών και ζημιών από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων βανδαλισμών,
δολιοφθορών και κλοπών, εκτός ολικής καταστροφής μονάδος ή μονάδων, ο Ανάδοχος
Συντηρητής υποχρεούται να αποκαθιστά τις βλάβες και ζημιές με την τοποθέτηση – χρήση νέων
υλικών-ανταλλακτικών στους ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες που προέρχονται εξ αυτών
των αιτιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση αυτών εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία αναγγελίας.
Τα υλικά-ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των ζημιών, θα είναι
γνήσια ή ισοδύναμα αυτών, του αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου και θα συνοδεύονται
αντιστοίχως από τις απαραίτητες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, θα καταχωρούνται στους υπ’ όψιν
πίνακες υλικών-ανταλλακτικών και θα υποβάλλονται στην ΔΙΣΗΣΗΚ συνημμένα στο τιμολόγιο της
κάθε χρονικής περιόδου πληρωμής.
Η δαπάνη των εργασιών και των υλικών-ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την
αποκατάσταση βλαβών και ζημιών, είναι ανηγμένη στην προσφορά του Αναδόχου Συντηρητή.
Όλα τα αποξηλωθέντα υλικά-ανταλλακτικά που θα αντικαθίσταται με νέα θα συγκεντρώνονται και
θα παραδίδονται στο αντίστοιχο τμήμα του ΟΣΕ με την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου
Παράδοσης-Παραλαβής μεταξύ του Αναδόχου Συντηρητή και του επόπτη της σύμβασης. Στη
συνέχεια ο Ανάδοχος Συντηρητής θα προβαίνει με ιδία μέσα στην φόρτωση-μεταφορά και
εναπόθεση αυτών σε χώρο που θα του υποδεικνύει η Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα πάσης φύσεως ώστε να δύναται ν’
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

8.17.5 Υλικά Αντικατάστασης Από Έκθεση του Φορέα Πιστοποίησης
Η δαπάνη των πάσης φύσεως και είδους υλικών-ανταλλακτικών που θα προκύψουν για κάθε
ανελκυστήρα ή κυλιόμενη κλίμακα κατά τον έλεγχο του Φορέα Πιστοποίησης, προκειμένου ο
τελευταίος να εκδώσει Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου, βαρύνει τον Ανάδοχο δεδομένου ότι
αυτή (δαπάνη) είναι ανηγμένη στην προσφορά του.
Τα υλικά-ανταλλακτικά που προτείνονται από τον Φορέα δια της Εκθέσεως Ελέγχου του
τελευταίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση αυτών εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύνταξης της Έκθεσης Ελέγχου.
Όλα τα υλικά-ανταλλακτικά που θα αντικαθίσταται θα παραδίδονται στο αντίστοιχο τμήμα του
ΟΣΕ με την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής μεταξύ του Αναδόχου
Συντηρητή και του επόπτη της σύμβασης. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα προβαίνει με ιδία μέσα στη
φόρτωση-μεταφορά και εναπόθεση αυτών σε χώρο που θα του υποδεικνύει η Υπηρεσία.
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8.18 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τα Βιβλιάρια Παρακολούθησης των ανελκυστήρων και τα Βιβλιάρια
Παρακολούθησης των κυλιόμενων κλιμάκων που θα του παραδώσει η ΔΙΣΗΣΗΚ. Στις υποχρεώσεις
του είναι και η θεώρηση αυτών, ως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ. 2604
τ.Β/2008 & ΦΕΚ. 765 τ.Β/2013), από τις Αρμόδιες Αρχές και Φορέα. Και στα δύο βιβλιάρια θα
καταχωρούνται όλες οι σημαντικές ενέργειες, που ορίζονται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ των
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων. Επίσης στα εν λόγω Βιβλιάρια θα επισυράπτονται
αντίγραφα των εν ισχύ Πιστοποιητικών Περιοδικού Ελέγχου.
Τα Βιβλιάρια θα είναι απαραιτήτως υπογεγραμμένα στο τέλος του τριμήνου ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την πληρωμή. Ανά πάσα στιγμή θα δύναται να πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον
Επόπτη παρακολούθησης των υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων, ως προς την σωστή
ενημέρωσή τους.
Για την μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση των Βιβλιαρίων Παρακολούθησης των μονάδων
θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με το παρόν.
Ο ΟΣΕ προκειμένου να διευκολύνει την παροχή από τον Ανάδοχο των σχετικών υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υπόψη υποχρεώσεων και ειδικών όρων παροχής των υπηρεσιών συντήρησης,
δύναται όπως εγγράφως παραδώσει σε αυτόν τα Βιβλιάρια Παρακολούθησης των ανελκυστήρων
και κυλιόμενων κλιμάκων και αυτός θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την καλή τους
κατάσταση και προστασία, όσο και για την σωστή ενημέρωσή τους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες Αρχές και Φορέα όποιες εγκρίσεις,
θεωρήσεις κ.λ.π. απαιτούνται για να τηρούνται τα Βιβλιάρια Παρακολούθησης των μονάδων
(ανελκυστήρες, κυλιόμενες) και οι έννομες υποχρεώσεις του ΟΣΕ.

8.19 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ο Ανάδοχος σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις
Αστυνομικές Διατάξεις ή Διαταγές καθώς και τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας,
Δημοτικής Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον
Ανάδοχο και τις υπηρεσίες του.
Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να προβαίνει στην αποθήκευση οποιασδήποτε φύσης υλικών
συντήρησης (εργαλεία, ανταλλακτικά, υλικά κ.λ.π.) στους χώρους των μηχανοστασίων των
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, πλην των περιπτώσεων εκτεταμένων βλαβών ή ζημιών.
Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσης κατά τρόπο,
μεθοδολογία, οργάνωση και μέσα που να διασφαλίζουν την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης
σωματικής βλάβης σε πρόσωπα καθώς και του κινδύνου υλικών ζημιών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδείξει σε όλους τους φύλακες, στο προσωπικό καθαρισμού
του σταθμού και στο αρμόδιο τεχνικό και στελεχιακό προσωπικό του ΟΣΕ
α) τον τρόπο απεγκλωβισμού για τις περιπτώσεις εγκλωβισμού επιβάτη/ων σε δυσχερείς ώρες
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β) τον τρόπο επαναλειτουργίας ανελκυστήρα (reset) και κυλιόμενης κλίμακας για την περίπτωση
διακοπής της λειτουργίας τους είτε από διακοπή παροχής ρεύματος είτε από κακό χειρισμό
χρήστη
γ) τον τρόπο διακοπής λειτουργίας και της ορθής επανεκκίνησης των κυλιόμενων κλιμάκων.
Για τον σκοπό αυτό θα εφοδιάσει με κλειδί το ανωτέρω προσωπικό. Η δαπάνη προμήθειας
κλειδιών είναι ανηγμένη στην προσφορά του Αναδόχου.

8.20 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Προσωπικό Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΔΙΣΗΣΗΚ το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για
την συντήρηση και άρση βλαβών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και τις
αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες αυτών. Τον υπεύθυνο των συνεργείων και την ηλεκτρονική
του διεύθυνση. Την ηλεκτρονική διεύθυνση των τεχνικών συντήρησης καθώς και αυτών της
αποκατάστασης βλαβών, στους οποίους θα αποστέλλονται οι αναγγελίες των βλαβών με e-mail
και επιπρόσθετα τους τηλεφωνικούς αριθμούς κλήσης και τον αριθμό fax του τηλεφωνικού
κέντρου call-center του Αναδόχου που υποχρεούται να λειτουργεί σε 24ωρη βάση και 365 ημέρες
τον χρόνο συμπεριλαμβανομένου αργιών.
Επίσης, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει Δήλωση σχετικά με την οργανωτική δομή της επιχείρησης
και την εμπειρία των στελεχών που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της Σύμβασης.
Για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων θα ενημερώνεται έγκαιρα και
επίσημα η ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ.

2. Προσωπικό που θα εκπαιδευτεί στην Ηλεκτροκίνηση
Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει
να υποβάλει πίνακα προσωπικού έως πέντε (5) ατόμων, το οποίο θα εκπαιδευτεί από τον ΟΣΕ
στο δίκτυο Ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ. Οι δαπάνες εκπαίδευσης για τον ανωτέρω αριθμό ατόμων,
βαρύνουν το Ανάδοχο Συντηρητή και είναι ανηγμένες στην προσφορά του.

3. Υποβολή Χρονοδιαγράμματος – Προγράμματος Εργασιών
Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
υποβάλει στην Υπηρεσία (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ) του ΟΣΕ το Χρονοδιάγραμμα - Πρόγραμμα των
υπηρεσιών συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
που θα υλοποιεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του συνημμένου
Παραρτήματος Α, κατά την συμβατική χρονική περίοδο. Το εν λόγω Χρονοδιάγραμμα ουδόλως θα
παρεμποδίσει την έναρξη των υπηρεσιών συντήρησης του Αναδόχου από την υπογραφή της
σύμβασης, τις οποίες εργασίες θα συμπεριλάβει σε αυτό.
Η σύνταξη του Χρονοδιαγράμματος – Προγράμματος υπηρεσιών συντήρησης, αποκατάστασης
και αναβάθμισης για το σύνολο των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, θα
πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει ανά περιοχή, Σ. Σταθμό τον
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κάθε ανελκυστήρα και κυλιόμενη κλίμακα με τα Serial Number, την ακριβή τους θέση και την
ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών.
Το Χρονοδιάγραμμα – Πρόγραμμα είναι δεσμευτικό και για κάθε απόκλιση ή μη τήρησή του θα
πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως ο ΟΣΕ εκ των προτέρων.

4. Βεβαίωση Ασφάλισης & Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην ΔΙΠΕΦ
Βεβαίωση Ασφάλισης και εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, θα προσκομίσει στην ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ το πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
σύμφωνα με το Παράρτημα Β.

9. Δαπάνες Υπηρεσιών Πλήρους Συντήρησης
Στις δαπάνες των υπηρεσιών πλήρους συντήρησης, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:


Οι πάσης φύσεως δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης,
αναβαθμίσεων και άρσης βλαβών.



Οι δαπάνες εργασιών για την αντικατάσταση υλικών-ανταλλακτικών που έχουν υποστεί
φθορά από χρήση, βλάβη και ζημιά από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων βανδαλισμών, δολιοφθορών και κλοπών, εκτός ολικής καταστροφής.



Οι δαπάνες υλικών-ανταλλακτικών προληπτικής συντήρησης καθώς και οι δαπάνες πάσης
φύσεως υλικών-ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης για την αποκατάσταση βλαβών, ζημιών από οποιαδήποτε αιτία
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων βανδαλισμών, δολιοφθορών και κλοπών.



Οι εργασίες και τα υλικά για την αποξήλωση και την εγκατάσταση δώδεκα (12) νέων θυρών
θαλάμων και έντεκα (11) νέων θυρών ορόφων σε ανελκυστήρες.



Οι εργασίες και τα υλικά για αποξήλωση και την εγκατάσταση είκοσι ένα (21) νέων
Κομβιοδόχων θαλάμου (COP) και σαράντα πέντε (45) νέων Κομβιοδόχων ορόφου (LOP) σε
ανελκυστήρες.



Οι εργασίες και τα υλικά για την αποξήλωση και την εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων Πινάκων
Αυτοματισμού σε ανελκυστήρες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.



Η αντικατάσταση δύο (2) ανελκυστήρων προσώπων με νέους ηλεκτρομηχανολογικούς
ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (MRL), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.



Η προμήθεια και εγκατάσταση εξήντα (60) σκαλών αναρρίχησης για πρόσβαση στην κάτω
απόληξη φρεατίου ανελκυστήρα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.



Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μεταλλικού δαπέδου σε φρεάτιο ανελκυστήρα,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.



Οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης, σαράντα εννέα (49) μονάδων GSM-Modem και
σαράντα εννέα (49) τηλεφωνικών συσκευών θαλάμων σε σαράντα εννέα (49) ανελκυστήρες
(συμπεριλαμβανομένου της προαίρεσης).



Οι δαπάνες των εργασιών και των υλικών - ανταλλακτικών αντικατάστασης που θα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60

υποδειχθούν από τον Φορέα Πιστοποίησης.


Το κόστος της παρουσίας τεχνικού για την διευκόλυνση του Φορέα Πιστοποίησης, για τον
περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.



Οι δαπάνες υλικών-εργασιών για την υγρομόνωση και την εξασφάλιση απορροής όμβριων
υδάτων των οροφών (γυάλινα και δομικά) σε φρεάτια των ανελκυστήρων που τυχόν
απαιτηθεί.



Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τον καθαρισμό του δικτύου απορροής ομβρίων των φρεατίων
των ανελκυστήρων από διάφορα υλικά.



Οι δαπάνες εργασιών και υλικών στεγανοποίησης των αρμών υαλοπινάκων των φρεατίων των
ανελκυστήρων είτε κατά την έναρξη της συντήρησης είτε κατά την διάρκεια συντήρησης.



Οι δαπάνες εργασιών και υλικών στεγανοποίησης και εγκατάστασης αντλητικών
συγκροτημάτων στα μηχανοστάσια των κυλιόμενων κλιμάκων.



Οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης τριάντα επτά (37) αντλιών απορροής υδάτων
φρέατος ανελκυστήρα ή κυλιόμενης (συμπεριλαμβανομένου της Προαίρεσης), σύμφωνα με
την Τεχνική Περιγραφή.



Οι δαπάνες εργασιών και υλικών για τον καθαρισμό των σκαμμάτων έδρασης των κυλιόμενων
κλιμάκων και η μόνιμη τοποθέτηση αντλιών για την απορροή υδάτων.



Οι δαπάνες εργασιών για την άντληση με ιδία μέσα του Αναδόχου υδάτων (όμβριων ή
υδροφόρου ορίζοντα) από τα φρεάτια και τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων και
κυλιόμενων κλιμάκων όποτε αυτό απαιτηθεί.



Οι δαπάνες για την διαχείριση και μεταφορά αποβλήτων οποιουδήποτε τύπου στερεών ή
υγρών (π.χ. έλαια).



Οι δαπάνες εργασιών και υλικών για την στεγανοποίηση με την επισκευή των καπακιών των
καταπακτών εισόδου των μηχανοστασίων των ανελκυστήρων.



Οι δαπάνες για την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (καλαθοφόρων και γερανών) για τις
διάφορες εργασίες επί των φρεατίων (π.χ. αντικατάσταση θραυσμένων υαλοστασίων κλπ) .



Οι δαπάνες εργασιών και υλικών για την προστασία από υγρασία των ηλεκτρικών πινάκων
των ανελκυστήρων.



Το κόστος απασχόλησης τεχνικού για την ανανέωση καταχώρησης των ανελκυστήρων ή των
κυλιόμενων κλιμάκων στον αρμόδιο Δήμο.



Οι δαπάνες σύνταξης πινάκων υλικών-ανταλλακτικών συντήρησης.



Οι δαπάνες των απαιτούμενων οργάνων και εξοπλισμού για την εκτέλεση μετρήσεων –
επιθεωρήσεων.



Οι δαπάνες των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιούνται από τα
συνεργεία συντήρησης.



Οι δαπάνες ασφάλισης του προσωπικού.



Η δαπάνη ασφάλισης της ΟΣΕ Α.Ε. έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων.



Οι δαπάνες ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων.



Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας.
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Οι δαπάνες του απαραίτητου προσωπικού (Διοικητικοί, Μηχανικοί, τεχνίτες & εργάτες) για την
εκτέλεση των προγραμμάτων συντήρησης καθώς και της επανορθωτικής συντήρησης.



Οι δαπάνες των μικροϋλικών και αναλωσίμων υλικών.



Οι δαπάνες εργασιών και υλικών καθαρισμού υαλοπινάκων και πυθμένων των φρεατίων
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.



Οι δαπάνες προγραμματισμένης εποπτείας και ελέγχου ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων που ευρίσκονται σε προσωρινή διακοπή είτε από βλάβες, είτε από δολιοφθορές,
βανδαλισμούς και κλοπές, είτε κατόπιν επιλογής του ΟΣΕ.



Οι πάσης φύσεως δαπάνες εργασιών, υλικών-ανταλλακτικών που απορρέουν από τις
δραστηριότητες του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου έστω κι αν αυτές
(δραστηριότητες) δεν αναφέρονται ρητά.



Κάθε άλλη δαπάνη η οποία ρητά δεν αναφέρεται παραπάνω αλλά περιλαμβάνεται στο παρόν
τεύχος.

Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε απομείωση ή επαύξηση ποσού θα βασίζεται στην προσφερόμενη
τιμή μονάδος.

10.

Όροι και τρόπος πληρωμής του Αναδόχου

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου θα κατανέμεται σε περιόδους συντήρησης αρχόμενες από την
υπογραφή της σύμβασης. Κάθε περίοδος συντήρησης θα αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα τριών
μηνών (τριμηνιαίες υπηρεσίες).
Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σε αυτόν μετά το πέρας της κάθε περιόδου (3μηνης)
Συντήρησης, βάσει τιμολογίου που θα υποβάλει στην ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ που θα συνοδεύεται με
Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.
Κατά την υποβολή του τιμολογίου και για την εξόφληση αυτού, απαιτείται να προσκομισθούν
τα κάτωθι:
 Ημερολόγιο εργασιών χρονικής περιόδου συντήρησης.


Πίνακας υλικών – ανταλλακτικών χρονικής περιόδου συντήρησης.



Το Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των υπηρεσιών Συντήρησης από την
Επιτροπή του ΟΣΕ.



Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Σε περίπτωση που ο
Ανάδοχος δεν εξασφαλίζει την πληρωμή των ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η
δαπάνη των αντίστοιχων ποσών ή ποσού θα παρακρατείται από το συμβατικό του ποσό.



Το υπ’ όψιν τιμολόγιο με τα ανωτέρω συνημμένα του θα εγκρίνεται από την Διεύθυνση και
στην συνέχεια μαζί με το Πρωτόκολλο θα αποστέλλονται στην ΔΙΠΕΦ για την περαιτέρω
διαδικασία πληρωμής του.

Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί, ότι ο Ανάδοχος δεν έχει υλοποιήσει προσηκόντως την
προβλεπόμενη για το αντίστοιχο τρίμηνο συντήρηση, το τιμολόγιο θα του επιστρέφεται,
προκειμένου να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες συντήρησης και στην συνέχεια θα
υποβάλλεται εκ νέου.
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Στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλεται και η προβλεπόμενη ποινική ρήτρα.
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Ο επιβαλλόμενος φόρος
Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) θα βαρύνει τον ΟΣΕ.

11.

Ρήτρες

Οι κατωτέρω ποινικές ρήτρες συνομολογούνται ως ποινές και ο ΟΣΕ ρητώς επιφυλάσσεται στην
ενάσκηση κάθε δικαιώματός του για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής του ζημίας.
Οι κατωτέρω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν σε βάρος του Αναδόχου σωρευτικά για κάθε
προβλεπόμενη παράβαση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάπτωσης περισσοτέρων της
μίας ρήτρας.

1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει φθαρμένα υλικά-ανταλλακτικά στο
πλαίσιο της Προληπτικής Συντήρησης με συνέπεια την κακή λειτουργία της μονάδος, τότε θα
του επιβληθεί ποινική ρήτρα ανερχόμενη στα 300,00 €, με την υποχρέωση αντικατάστασης
υλικών-ανταλλακτικών εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων στο παρόν τεύχος. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσής του εντός του ανωτέρω προβλεπόμενου χρόνου, η ρήτρα αυτή
θα επεκταθεί για άλλες δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες με 150 ευρώ ημερησίως (παρ.
8.6, 8.15, 8.17.2, 8.3.1).

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην αντικατάσταση υλικών-ανταλλακτικών για
την άρση βλάβης εντός του χρονικού ορίου των οχτώ (8) ωρών, ώστε να θέσει την μονάδα
σε λειτουργία, θα του επιβληθεί ρήτρα ανερχόμενη στα 300,00 € ανά μονάδα και για κάθε
ημερολογιακή ημέρα πέραν του χρονικού ορίου αντικατάστασης (παρ. 8.6).

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην αντικατάσταση υλικών-ανταλλακτικών για
την αποκατάσταση ζημιών εντός των χρονικών ορίων (τριών (3) ημερολογιακών ημερών), θα
του επιβληθεί ρήτρα ανερχόμενη στα 300,00 € ανά μονάδα αντίστοιχα.
Στην περίπτωση όπου ανελκυστήρας ή κυλιόμενη κλίμακα παραμείνει σε ακινησία άνω των
ανωτέρω χρονικών ορίων, το ποσόν της ποινικής ρήτρας θα τριπλασιάζεται και θα
επιβάλλεται ανά ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης.
Δεν προσμετρούνται οι ημερολογιακές ημέρες της προληπτικής συντήρησης του ανελκυστήρα
ή της κυλιόμενης κλίμακας (παρ. 8.17.4).

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην αντικατάσταση υλικών-ανταλλακτικών που
προτείνει ο Φορέας Πιστοποίησης για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων εντός των
χρονικών ορίων που προβλέπονται στο τεύχος (δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία σύνταξης Έκθεσης Ελέγχου), θα του επιβληθεί ρήτρα ανερχόμενη στα 200,00 €
ανά μονάδα ανελκυστήρα και 100,00 € ανά μονάδα κυλιόμενης κλίμακας για κάθε
ημερολογιακή ημέρα πέραν των χρονικών ορίων (παρ. 8.17.5).

5. Για κάθε περίπτωση ολιγωρίας επικοινωνίας του Αναδόχου με την ΔΙΣΗΣΗΚ και τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 100,00 € για κάθε
ημερολογιακή ημέρα πέραν των χρονικών ορίων (Η εν λόγω ρήτρα αναφέρεται για τις
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περιπτώσεις επιβεβλημένης έγκαιρης επικοινωνίας των παραγράφων 8.1, 8.2, 8.6).

6. Σε περίπτωση καθυστέρησης γνωστοποίησης στη ΔΙΣΗΣΗΚ του Πίνακα καταγραφής των
προσωρινά ακινητοποιημένων μονάδων θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη σε
100,00 € για κάθε ακινητοποιημένη μονάδα και για κάθε ημερολογιακή ημέρα πέραν των
τριών (3) πρώτων ημερολογιακών ημερών ακινησίας (Κεφ. 8.6)

7. Σε περίπτωση που το συνεργείο του Αναδόχου δεν δηλώσει στο WEB την επίσκεψή του για
την πραγματοποίηση των εργασιών Περιοδικής Προληπτικής Συντήρησης των μονάδων
(ανελκυστήρες, κυλιόμενες), θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 150,00 €
ανά μονάδα και στο σύνολο των εγκατεστημένων μονάδων του Σ. Σταθμού (παρ. 8.4).

8. Σε περίπτωση μη απόκρισης του Αναδόχου εντός τριών (3) ωρών από την ειδοποίησή του
και ενημέρωσης του WEB, θα του επιβάλλεται ρήτρα ανερχόμενη στα 150,00 € ανά ώρα
καθυστερημένης απόκρισης μέχρι τις δώδεκα (12) ώρες (παρ. 8.5).

9. Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δεν φροντίζει να επιβλέπει και να διατηρεί σε καλή
κατάσταση τον ανελκυστήρα ή την κυλιόμενη κλίμακα που δεν λειτουργούν λόγω βλάβης ή
ζημιάς και δημιουργείται έτσι η εικόνα της εγκατάλειψης, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα
ίση με 500,00€ για κάθε μονάδα (παρ. 8.6).

10. Για την μη τήρηση ή μη ορθή ή πλημμελή τήρηση του Ημερολογίου θα επιβάλλεται στον
Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στο ποσό των 800,00 € για κάθε χρονική περίοδο πληρωμής
(παρ. 8.7).

11. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί ο συγκεντρωτικός πίνακας υλικών-ανταλλακτικών
στον προβλεπόμενο χρόνο ή προσκομιστεί πλημμελώς συμπληρωμένος, θα επιβληθεί στον
Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 1.500,00 € (παρ. 8.17.2). Η προσκόμιση του εν λόγω Πίνακα
είναι προϋπόθεση για την πλήρη απαλλαγή του Αναδόχου από τη Σύμβαση.

12. Για την μη εκτέλεση προληπτικής συντήρησης κατά τον προσήκοντα τρόπο σε κάθε μία (1)
μονάδα, για το αντίστοιχο τρίμηνο, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα
150,00 € (Κεφ. 8.3.1).

13. Για την μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση των Βιβλιαρίων Παρακολούθησης των
μονάδων, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 300,00€ ανά Βιβλιάριο
Παρακολούθησης (παρ. 8.18).
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

14. Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης και προμήθειας και
εγκατάστασης δώδεκα (12) νέων θυρών θαλάμων και έντεκα (11) νέων θυρών ορόφων σε
ανελκυστήρες στο 1ο Εξάμηνο της Σύμβασης όπως περιγράφονται στο παρόν, θα επιβληθεί
στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 150,00 € ανά μονάδα (Κεφ. 6.3, Κεφ. 6.4).

15. Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση της απεγκατάστασης και της προμήθειας και
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εγκατάστασης είκοσι ένα (21) νέων κομβιοδόχων θαλάμου (COP) και σαράντα πέντε (45) νέων
Κομβιοδόχων ορόφου (LOP) σε ανελκυστήρες στο 1ο Τρίμηνο της Σύμβασης όπως
περιγράφονται στο παρόν, θα επιβληθεί στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 150,00 € ανά
μονάδα (Κεφ. 6.3, Κεφ. 6.4).

16. Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση των εργασιών για την αποξήλωση και την
εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων Πινάκων Αυτοματισμού σε ανελκυστήρες στο 1ο Τρίμηνο της
Σύμβασης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα επιβληθεί στον Ανάδοχο ρήτρα
ανερχόμενη στα 150,00 € ανά μονάδα (Κεφ. 6.3, Κεφ. 6.4).

17. Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης δύο (2) ανελκυστήρων
προσώπων με νέους ηλεκτρομηχανολογικούς ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (MRL), στο
1ο Εξάμηνο της Σύμβασης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα επιβληθεί στον Ανάδοχο
ρήτρα ανερχόμενη στα 150,00 € ανά μονάδα (Κεφ. 6.3, Κεφ. 6.4).

18. Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης εξήντα (60) σκαλών
αναρρίχησης για πρόσβαση στην κάτω απόληξη φρεατίου ανελκυστήρα, στο 1ο Εξάμηνο της
Σύμβασης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα επιβληθεί στον Ανάδοχο ρήτρα
ανερχόμενη στα 150,00 € ανά μονάδα (Κεφ. 6.3, Κεφ. 6.4).

19. Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) μεταλλικού
δαπέδου σε φρεάτιο ανελκυστήρα, στο 1ο Τρίμηνο της Σύμβασης σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή, θα επιβληθεί στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 150,00 € ανά μονάδα (Κεφ.
6.3, Κεφ. 6.4).

20. Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης, τριάντα εννέα (39)
μονάδων GSM-Modem και τριάντα (39) τηλεφωνικών συσκευών θαλάμων σε τριάντα εννέα
(39) ανελκυστήρες, στο 1ο Τρίμηνο της Σύμβασης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα
επιβληθεί στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 150,00 € ανά μονάδα (Κεφ. 6.3, Κεφ. 6.4).

21. Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης είκοσι επτά (27)
αντλιών απορροής υδάτων φρέατος ανελκυστήρα ή κυλιόμενης, στο 1ο Τρίμηνο της Σύμβασης
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή θα επιβληθεί στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα
150,00 € ανά μονάδα (Κεφ. 6.3, Κεφ. 6.4).

22. Για την μη υλοποίηση ή ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης ανελκυστήρων κατόπιν
ενεργοποίησης της Προαίρεσης που περιγράφεται στο παρόν, θα επιβληθούν στον Ανάδοχο
οι κάτωθι ρήτρες:
 Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης, δέκα (10)
μονάδων GSM-Modem και δέκα (10) τηλεφωνικών συσκευών θαλάμων σε δέκα (10)
ανελκυστήρες, εντός ενός (1) Μήνα από την ενεργοποίηση της Προαίρεσης σύμφωνα με
την Τεχνική Περιγραφή, θα επιβληθεί στον Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 150,00 € ανά
μονάδα (Κεφ. 6.3, Κεφ. 6.4).


Για την μη υλοποίηση ή μη ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάστασης, δέκα (10) αντλιών
στον πυθμένα φρέατος δέκα (10) ανελκυστήρων, εντός ενός (1) Μήνα από την
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ενεργοποίηση της Προαίρεσης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, θα επιβληθεί στον
Ανάδοχο ρήτρα ανερχόμενη στα 150,00 € ανά μονάδα (Κεφ. 6.3, Κεφ. 6.4).

23. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί ή αρνείται να συντηρήσει και αποκαταστήσει
κάποιον ανελκυστήρα ή κυλιόμενη κλίμακα, την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει άλλος
ανάδοχος επιλογής του ΟΣΕ, το κόστος του οποίου θα καταλογίζεται στον Ανάδοχο, ο
οποίος απέτυχε ή αρνήθηκε να προβεί στην αποκατάσταση του ανελκυστήρα ή της
κυλιόμενης κλίμακας, με επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος του ΟΣΕ.

24. Η μη κατάθεση από τον Ανάδοχο Συντηρητή στις αρμόδιες Αρχές ενημερωμένων Βιβλιαρίων
Παρακολούθησης καθώς επίσης και η μη υλοποίηση της όλης απαιτούμενης διαδικασίας
για την ανανέωση καταχώρησης των μονάδων, τούτο θα επιφέρει ποινική ρήτρα
ανερχόμενη στα 300,00 € ανά μονάδα (παρ. 8.18 & 1.3).

25. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα το
Ημερολόγιο, τα Βιβλία Παρακολούθησης των μονάδων, τα τεχνικά εγχειρίδια και τα σχέδια
καθώς και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία που του διατέθηκαν από την Υπηρεσία, πλήρως
τακτοποιημένα και ταξινομημένα εντός φακέλων, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα ίση με 1.200,00€
για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης και μέχρι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες.

26. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης για την διάθεση επί
τόπου τεχνικού, προκειμένου ο Φορέας να πραγματοποιήσει τον καθορισμένο Περιοδικό
Έλεγχο ή αυτοψία σε μονάδα/ες και ο Ανάδοχος αρνηθεί ή δεν αποστείλει, τότε θα
επιβληθεί σε αυτόν (Ανάδοχο) ποινική ρήτρα ανερχόμενη στα 300,00 € για κάθε μονάδα
(Κεφ. 8.14).

27. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει εντός του τεθέντος χρονικού διαστήματος
των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, θα του επιβληθεί
ποινική ρήτρα 1000,00 € (Κεφ. 8.11, Κεφ. 8.20).

28. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου στις υποχρεώσεις του, πέραν των
ρητρών, η ΟΣΕ δύναται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο.

12.

Περάτωση Εργασιών / Παράδοση-Παραλαβή

Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου εργασιών και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15)
ημερολογιακών ημερών ο Ανάδοχος υποχρεούται:

1. Να εκτελέσει παρουσία των εκπροσώπων του ΟΣΕ και του νέου Αναδόχου όλες τις δοκιμές και
λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα ορίσει ο ΟΣΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο
έλεγχος και η παράδοση των εγκαταστάσεων.

2. Να παραδώσει στον ΟΣΕ λεπτομερή Τεχνική Έκθεση επί της κατάστασης του κάθε
ανελκυστήρα και κυλιόμενης κλίμακας με τις αντίστοιχες σχετικές παρατηρήσεις διαπιστώσεις και προτάσεις του (τεχνικές – οικονομικές), συνοδευόμενη από Πίνακα ΥλικώνΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Ανταλλακτικών σε αντιστοίχιση με τα οικονομικά κόστη αυτών, τα οποία θα απαιτηθούν για
την επόμενη τριετία, προκειμένου η ΔΙΣΗΣΗΚ να έχει γνώση της Προληπτικής Συντήρησης.

3. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για εκάστη μονάδα Πίνακα υλικών που εγκατέστησε κατά τη
συμβατική του περίοδο συντήρησης, αφενός μεν να λάβει γνώση η ΔΙΣΗΣΗΚ και αφετέρου ο
Πίνακας αυτός να γνωστοποιηθεί στον νέο Ανάδοχο.

4. Να παραδώσει στον ΟΣΕ ενημερωμένα και υπογεγραμμένα το Ημερολόγιο Συντήρησης και
τα Βιβλιάρια Παρακολούθησης των ανελκυστήρων.
Η εκτέλεση των ανωτέρω (1,2,3&4) εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου, πέραν της προβλεπόμενης
ρήτρας, αποτελεί συν τοις άλλοις και προϋπόθεση για την παραλαβή των υπηρεσιών του από τον
ΟΣΕ με την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής και την τελική
πληρωμή του καθώς και για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών του.
Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν, φθορές ή ζημιές των εγκαταστάσεων που έπρεπε
να είχαν επισκευασθεί από τον Ανάδοχο ή παραλείψεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
τότε ο ΟΣΕ μπορεί να διατάξει την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον Ανάδοχο
μέσα σε τακτή προθεσμία ανάλογη προς την έκταση των υπηρεσιών.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό
και ακολουθεί η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών με την τελική πληρωμή του Αναδόχου, με
την επιφύλαξη της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης από τον Ανάδοχο όλων των οικονομικών
απαιτήσεων του ΟΣΕ, που μπορεί να προκύψουν είτε από οφειλές είτε από ζημιογόνες
συμπεριφορές και ενέργειες του απερχόμενου Αναδόχου.

Συνημμένα στο παρόν τεύχος: Τα Παραρτήματα Α, Β, Γ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
(ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση βλαβών και
αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των
Σιδηροδρομικών Σταθμών, κτιρίων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού
άξονα Αεροδρόμιο - Λιόσια - Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος

ΑΘΗΝΑ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ηλεκτροκίνητος
χωρίς μηχ/σιο

Υδραυλικός

Ηλεκτροκίνητος
με μηχανοστάσιο

Είδος
ανελκυστήρα

Εξαρτήματα
Περιγραφή εργασιών

Εργασίες

Α
Β
(κάθε
(ετήσια)
επίσκεψη)

Κομβιοδόχος θαλάμου - Κλήσεις, ενδείξεις, στερέωση

Ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία των κομβίων και των ενδείξεων

χ

X X

X

Σύστημα συναγερμού, συσκευή επικοινωνίας,
φωτισμός ασφαλείας

Ελέγχουμε το κομβίο κινδύνου (κουδούνι)
Ελέγχουμε τη λειτουργία του φωτισμού ασφαλείας

χ

X X

X

Φωτισμός θαλάμου

Ελέγχουμε ότι όλες οι λάμπες είναι αναμμένες και η στερέωση του πλαισίου
τους είναι σωστή

χ

X X

X

Φωτοκύταρρο, εμπόδιο θύρας θαλάμου

Ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία του φωτοκυτάρρου / φωτοκουρτίνας
Ελέγχουμε τη δύναμη του εμποδίου της θύρας
Ελέγχουμε τη λειτουργία του κομβίου ανοίγματος των θυρών

χ

X X

X

X X

X

ΣΤΟΠ ανάγκης, (κατώφλι ασφαλείας (σπαστό),
κουμπί/διακόπτης στάσης)
Καθρέπτης

X

Πίνακας ελέγχου (χωρίς μηχανοστάσιο)

X X

X

X X

X

ΘΑΛΑΜΟΣ

X

X X

Ελέγχουμε τη λειτουργία όλων των διακοπτών STOP του θαλάμου (κατώφλι
ασφαλείας (σπαστό), κουμπί/διακόπτηςστάσης)
Ελέγχουμε τη στερέωση του καθρέπτη
Ελέγχουμε την ασφάλιση του πίνακα
Ελέγχουμε το σύστημα χειροκίνητου απεγκλωβισμού

GSM MODEM, τηλεφωνική συσκευή θαλάμου

Λειτουργικός έλεγχος

Έλεγχος πυρόσβεσης, έλεγχος ειδικών επιλογών

Έλεγχος λειτουργίας πυρόσβεσης, λειτουργίας express κλπ

χ
χ
χ
χ
χ

X X

X

Θύρες φρεατίου

Αυτόματη θύρα:
- Ελέγχουμε το κενό (φύλλου-κάσας) όταν η θύρα είναι κλειστή
- Ελέγχουμε την ελεύθερη κίνηση των φύλλων της θύρας
- Ελέγχουμε τα ράουλα, το συρματόσχοινο ζεύξης και τους ολισθητήρες
(παπούτσια) της θύρας
- Ελέγχουμε τις επαφές των θυρών και τις κλειδαριές
Ημιαυτόματη θύρα:
- Ελέγχουμε την αλυσίδα και το ελατήριο (δύναμη κλεισίματος θύρας)
- Ελέγχουμε τον ωθητήρα
- Ελέγχουμε τις επαφές των θυρών και τις κλειδαριές

X X
X X
X X

X

Κομβιοδόχοι, ενδεικτικά, γκονγκ, στερεώσεις
Κινητό δάπεδο θαλάμου
Ακρίβεια ισοστάθμισης (διόρθωση ισοστάθμισης)

Ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία των κομβίων και των ενδείξεων
Ελέγχουμε οπτικά τα ελατήρια του δαπέδου
Ελέγχουμε την ακρίβεια ισοστάθμισης σε όλους τους ορόφους

X X

Μηχανοστάσιο

Ελέγχουμε αν υπάρχει πινακίδα και αν κλειδώνει κατάλληλα η θύρα του
μηχανοστασίου
Ελέγχουμε αν υπάρχει ο εξπλισμός για τον χειροκίνητο απεγκλωβισμό
Ελέγχουμε την ύπαρξη και τη θέση των οδηγίων απεγκλωβισμού

X X

Θερμοστάτης Mηχανοστασίου, διακόπτης προστασίας
μοτέρ

Ελέγχουμε τη λειτουργία του Θερμοστάτη μηχανοστασίου
Ελέγχουμε τη λειτουργία του θερμικού διακόπτη του μοτέρ

X

Μπαταρίες

Ελέγχουμε την τάση των μπαταριών

χ

X X

X

Ημερολόγιο συντηρήσεων / αναλύσεων σύμφωνα με
τους κανονισμούς

Συμπληρώνουμε τα έγγραφα παρακολούθησης του ανελκυστήρα (βιβλίο,
καρτέλα κλπ)

χ

X X

X

Ρελέ ισχύος, ρελέ, οροφοδιαλογέας

Ελέγχουμε οπτικά τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις των ρελέ
Ελέγχουμε τη λειτουργία των επαφών του οροφοδιαλογέα

X X

X

Ασφάλειες

Ελέγχουμε όλες τις ασφάλειες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα σύρματα δεν είναι ασφάλειες!

X X

X

Ακροδέκτης σύνδεσης, σύνδεση βύσματος

Ελέγχουμε οπτικά τη σωστή σύνδεση ακροδεκτών

Επαφες φρένου, κινούμενα μέρη, ελασματοποιημένο
ελατήριο

Οπτικός έλεγχος του φρένου
Πάχος φερμουίτ φρένου
Καθαρότητα τυμπάνου φρένου
Έλεγχος κινούμενων μερών και ασφαλειών
Έλεγχος ελατηριών και παξιμαδιών ασφάλισης

χ

Στάθμη λαδιού μηχανής, μοτέρ, στήριγμα

Ελέγχουμε τη στάθμη του λαδιού της μηχανής
Ελέγχουμε ακουστικά τη μηχανή
Ελέγχουμε τα σημεία στήριξης της μηχανής

χ

X

X

X

X

X

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

X X

X

Ανεμιστήρας, ταχογεννήτρια μηχανής

Ελέγχουμε οπτικά και ακουστικά τον ανεμιστήρα της μηχανής
Ελέγχουμε τη στερέωση της ταχογεννήτριας της μηχανής
Ελέγχουμε οπτικά και ακουστικά όλες τις τροχαλίες στο χώρο του
μηχανοστασίου ή του τροχαλιοστασίου
Γρασσάρουμε τις τροχαλίες όπου εφαρμόζεται

χ

χ
χ
χ

χ

χ

χ
χ
χ

χ

X

X

Τροχαλία τριβής και παρέκκλισης

X

X

Ελέγχουμε για διάκενο (μπόσικα) του συστήματος κορώνας-ατέρμονα
Ωστικό ρουλεμάν, διάκενο μηχανής (μπόσικα), ελαστικά
κοχλία της μηχανής
κόμπλερ
Ελέγχουμε τα ελασικά κόμπλερ για φθορές

χ

Συσκευή επανισοστάθμισης, Λαμπάκι "στον όροφο"

Ελέγχουμε της ένδειξης "Στον όροφο"
Αν δεν εφαρμόζεται τότε κάνουμε εμφανές σημάδι στα συρματόσχοινα

χ

Ρυθμιστής ταχύτητας (Ρεγουλατόρος)

Ελέγχουμε όλα τα κινούμενα εξαρτήματα (βραχίονας, ροδάκι)
Ελέγχουμε το ελατήριο
Ελέγχουμε το συρματόσχοινο και την τροχαλία
Ελέγχουμε τη στήριξη του ρυθμιστή ταχύτητας

χ

Καζάνι, στάθμη λαδιού

Ελέγχουμε τη στάθμη λαδιού στο καζάνι του ανελκυστήρα

χ

Βαλβίδα θραύσης

Ελέγχουμε τη λειτουργία της βαλβίδας θραύσης

χ

Πρεσοστάτης λειτουργίας υψηλής πίεσης

Ελέγχουμε τη λειτουργία του πρεσοστάτη υψηλής πίεσης

χ

Πρεσοστάτης λειτουργίας χαμηλής πίεσης

Ελέγχουμε τη λειτουργία του πρεσοστάτη χαμηλής πίεσης

χ

Βαλβίδα απεγκλωβισμού, χειραντλία

Ελέγχουμε τη λειτουργία του χειροκίνητου απεγκλωβισμού
Ελέγχουμε τη λειτουργία πρεσαρίσματος χειροκίνητα

X X
X X
X
X
X
X
X

X

χ

χ

Ηλεκτροκίνητος
χωρίς μηχ/σιο

Υδραυλικός

Ηλεκτροκίνητος
με μηχανοστάσιο

Εξαρτήματα
Περιγραφή εργασιών

Εργασίες

X
X X

Συνδέσεις σωλήνων, υδραυλικές σωληνώσεις
Ελεγχος εγγράφων, αρχείο βλαβών

Ελέγχουμε οπτικά τις σωληνώσεις και τις συνδέσεις (διαρροή λαδιού)
Ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία των κομβίων και των ενδείξεων
Συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων και αρχείων συντήρησης
Ελέγχουμε τη λειτουργία του διακόπτη STOP της κομβιοδόχου
Ελέγχουμε τη λειτουργία του διακόπτη συντήρησης/λειτουργίας
Ελέγχουμε τη λειτουργία των κομβίων κίνησης ανόδου/καθόδου
Ελέγχουμε τη λειτπουργία του κομβίου κινδύνου (κουδούνι)

χ

Ελέγχουμε τη λειτουργία του φωτισμού φρεατίου

χ

Ελέγχουμε την καθαριότητα του επάνω μέρους του θαλάμου
Ελέγχουμε τη στερέωση του θαλάμου

χ

X

Συσκευή χειρισμού συντηρήσεων (ρεβιζιόν)

X X
X X
X X

X
X
X

Φωτισμός φρεατίου
Επάνω μέρος θαλάμου
Στερέωση θαλάμου

X

X

X

X

ΘΑΛΑΜΟΣ

X X

X X

X X

X X

X

χ

χ

Ανάρτηση θαλάμου, ράβδος ζεύξης

Μετατροπέας συχνότητας

Ελέγχουμε οπτικά το μετατροπέα συχνότητας
Ελέγχουμε τις συνδέσεις (σφίξιμο) των καλωδιών παροχής

Τροχαλία θαλάμου

Ελέγχουμε τη στερέωση του προστατευτικού (αν εφαρμόζεται)
Ελέγχουμε ακουστικά (θόρυβος)
Ελέγχουμε οπτικά την τροχαλία θαλάμου

Κοντακτ χαλάρωσης συρματοσχοίνου

Ελέγχουμε τη λειτουργία του κοντάκτ χαλάρωσης του συρματοσχοίνου

Ολισθητήρες (παπούτσια) / Ρόδες θαλάμου

Για ολισθητήρες (παπούτσια):
Ελέγχουμε ακουστικά (θόρυβος,)
Ελέγχουμε τα λάστιχα των βάσεων των ολισθητήρων
Ελέγχουμε το τζόγο του θαλάμου
Για ρόδες:
Ελέγχουμε ακουστικά (θόρυβος)
Ελέγχουμε οπτικά (ευθυγράμμιση ως προς τον οδηγό και επαφή)

χ

χ

X

X

Ολισθητήρες (παπούτσια) αντιβάρου / Συρματοδηγοί

X X
X X
X X

X
X

Αυτόματος λιπαντήρας οδήγησης (Λαδικά)
Διακόπτες (πουράκια,μηχανικοί,σημαιάκια)
Σύσφιγξη οδηγών

Ελέγχουμε τη στάθμη του λαδιού στους λιπαντήρες
Ελέγχουμε οπτικά τους διακόπτες του φρεατίου
Ελέγχουμε τη σύσφιγξη των βυσμάτων και των κλεμών

ΦΡΕΑΤΙΟ

χ

Ελέγχουμε τη στερέωση της ράβδου ζεύξης (γέφυρας) του θαλάμου
Ελέγχουμε τους κώνους πρόσδεσης των συρματοσχοίνων (κοπίλιες,
παξιμάδια, πείροι, σφιγκτήρες)

Για ολισθητήρες (παπούτσια):
Ελέγχουμε ακουστικά (θόρυβος,)
Για συρματοδηγούς:
Ελέγχουμε τα σημεία πρόσδεσης
Ελέγχουμε οπτικά την τάνυση των συρματοδηγών

X

X

Αντίβαρο, οδηγήσεις, σύστημα προστασίας
αναπήδησης

Ελέγχουμε οπτικά το πλάισιο του αντιβάρου
Ελέγχουμε οπτικά τα μπλοκ του αντιβάρου
Ελέγχουμε τα σημεία πρόσδεσης των συρματοσχοίνων στο αντίβαρο
Ελέγχουμε την ύπαρξη του συστήματος προστασίας αναποήδησης των
μπλοκ αντιβάρου

X X

X

Συρματόσχοινο ρυθμιστή ταχύτητας

Ελέγχουμε οπτικά την πρόσδεση του συρματοσχοίνου στο μηχανισμό
ενεργοποίησης της αρπάγης

Αρπάγη

Ελέγχουμε τα κινητά μέρη της αρπάγης
Ελέγχουμε την ενεργοποίηση της αρπάγης (σε σχέση με το ρυθμιστή
ταχύτητας)

X

Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β Α
(κάθε
(ετήσια)
επίσκεψη)

χ

χ

χ
χ

χ
χ
χ

χ

χ

χ

X X

X

Ανεμιστήρες οροφής

Έλεγχος στήριξης & καλής λειτουργίας

χ

X X

X

Συρματόσχοινα και ιμάντες ανάρτησης

Ελέγχουμε οπτικά τα συρματόσχοινα ή τους ιμάντες (σπάσιμο συρματιδίων,
κλώνων, σκουριά)
Ελέγχουμε την ισοτάνυση των συρματοσχοίνων

χ

X X

Μηχανισμός κίνησης θύρας

Ελέγχουμε οπτικά τους ιμάντες, τα ράουλα, την πένσα της θύρας
Ελέγχουμε τη σωστή ενεργοποίηση της ηλεκτρικής επαφής
Ελέγχουμε τη λειτουργία των ιμάντων, των ράουλων, της πένσας της θύρας
Ελέγχουμε τους ολισθητήρες (παπούτσια) της θύρας
Ελέγχουμε την παράλληλη κίνηση των φύλλων της θύρας

χ

X X

Μαγνήτης / μανδάλωση

Ελέγχουμε ακουστικά (θόρυβος στην τρόμπα)
Ελέγχουμε τη λειτουργία της μανδάλωσης (σε σχέση με κλειδαριές)

χ

Τερματικοί διακόπτες διαδρομής

Ελέγχουμε τη λειτουργία του τερματικού διακόπτη
Ελέγχουμε τη ζώνη ενεργοποίησης του τερματικού διακόπτη

χ

Έμβολο τροχαλία εμβόλου,ολισθητήρες, τροχός
οδήγησης

Ελέγχουμε οπτικά την τροχαλία
Ελέγχουμε τη στήριξη και το προστατευτικό κάλυμμα της τροχαλίας

χ

X

Φρεάτιο - Στέγαστρα

Οπτικός έλεγχος

χ

X

Ανάρτηση θαλάμου και αντίβαρων στην κορυφή του
φρεατίου, συσκευή μέτρησης φορτίου σε Eurolift

Ελέγχουμε τη λειτουργία της συσκευής μέτρησης φορτίου ανάλογα με τον
τύπο του

X X

X

Φρεάτιο / πυθμένας φρεατίου

Έλεγχος οπτικός και καθαρισμός του πυθμένα του φρεατίου

χ

X X

X

STOP πυθμένα, ελαιοσυλλέκτες

Ελέγχουμε τη λειτουργία του διακόπτη STOP του πυθμένα
Ελέγχουμε του κομβίου κινδύνου (κουδούνι) (αν εφαρμόζεται)
Ελέγχουμε οπτικά τους ελαιοσυλλέκτες

χ

X X

X

Τροχαλία τεντώματος ρυθμιστή ταχύτητας, επαφή

Ελέγχουμε οπτικά την τροχαλία (θεση και κατάσταση) του ρυθμιστή
ταχύτητας

χ

X

X

Αρπάγη

Ελέγχουμε τα κινητά μέρη της αρπάγης
Ελέγχουμε την ενεργοποίηση της αρπάγης (σε σχέση με το ρυθμιστή
ταχύτητας)

χ

X X

X

Επικαθήσεις

Ελέγχουμε τη λειτουργία της επικάθησης
Ελέγχουμε το διακόπτη STOP της επικάθησης

χ

X X

X

X X

ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

X

χ

X

X X
X X

X
X
X

ΘΑΛΑΜΟΣ

X

ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Ηλεκτροκίνητος
χωρίς μηχ/σιο

Υδραυλικός

Ηλεκτροκίνητος
με μηχανοστάσιο

X

Εξαρτήματα
Περιγραφή εργασιών

Εργασίες

Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β Α
(κάθε
(ετήσια)
επίσκεψη)

Αλυσίδα / συρματόσχοινο αντιστάθμισης και τροχαλία
πυθμένα φρεατίου

Ελέγχουμε
τηνλειτουργία
αλυσίδα / των
συρματόσχοινο
Ελέγχουμε οπτικά
τη σωστή
κομβίων καιαντιστάθμισης
των ενδείξεων
Ελέγχουμε τη στερέωση του μέσου αντιστάθμισης και στα δυο άκρα
Ελέγχουμε οπτικά την τροχαλία

Εύκαμπτο καλώδιο

Ελέγχουμε οπτικά το εύκαμπτο καλώδιο

χ

Αντλία πυθμένα φρεατίου

Λειτουργικός έλεγχος & έλεγχος σωλήνων

χ

Απόσταση αντιβάρου προς επικάθηση όταν είναι στη
κορυφη ο ανελκυστήρας

Ελέγχουμε την απόσταση του αντιβάρου από την επικάθηση όταν ο
θάλαμος είναι στην κορυφή

χ

χ

χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ολόκληρο το μήκος, κλειστή
Διάφορα προστατευτικά και αποτροπείς
Πλαϊνό και κάτω τμήμα φορέα
Βούρτσες σοβατεπί
Στηθαίο
Φωτισμός στηθαίου
Φωτισμός σοβατεπί
Φωτισμός φορέα
Σκαλοπάτια/παλέτες
Συναρμογές σκαλοπατιών/παλετών
Χειρολαβή
Κάτω φρεάτιο
Εικονογράμματα
Ψηφιακή ένδειξη
Ένδειξη απλού κειμένου
Φωτισμός του κατωφλιού χτενιών
Φωτισμός διακένου σκαλοπατιών/παλετών
Σύστημα επιτήρησης σημείου εισόδου
Φωτοκύτταρα - μπάρες οδηγοί/σοβατεπί
Ενδείξεις κατεύθυνσης
Κλειδοδιακόπτης
Στοπ έκτακτης ανάγκης
Επαφή καλύμματος φρεατίου
Χειριστήριο συντήρησης
Φωτισμός μηχανοστασίου
Ανιχνευτής καπνού
Μετρητής στάθμης νερού
Ανεμιστήρας
Χρόνος κύκλου του συστήματος λίπανσης
Φρεάτιο κυλιόμενης κλίμακας/κυλιόμενου διαδρόμου
Οδηγοί σκαλοπατιών/παλετών
Κατώφλι χτενιών
Επαφές κατωφλιού χτενιών
Χτένια
Αλυσίδες σκαλοπατιών/παλετών
Συγκράτηση αλυσίδων σκαλοπατιών/παλετών και στις
δύο πλευρές
Επαφές τάνυσης αλυσίδας σκαλοπατιών/παλετών
Σημείο εισόδου σκαλοπατιών/παλετών
Ράουλα αλυσιδών
Άξονες σκαλοπατιών

Λίπανση

καθαρισμός

Ρύθμιση

2 φορές το έτος

Λίπανση

καθαρισμός

Εργασία

Ρύθμιση

Οπτικος
έλεγχος
Λειτουργικός
έλεγχος

Στοιχεία

Κάθε μήνα

Οπτικος
έλεγχος
Λειτουργικός
έλεγχος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΩΝ

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

Σελίδα 1 από 3

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

2 φορές το έτος

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Αντιστατικές βούρτσες - σύνολο σκαλοπατιών/παλετών
Διάταξη επιτήρησης σκαλοπατιών/παλετών
Επαφή άνωσης σκαλοπατιών
Επαφή σοβατετί
Σκαλοπάτι λίπανσης
Ράουλα ολίσθησης χειρολαβής
Διάταξη επιτήρησης χειρολαβής
Αντιστατικές βούρτσες - χειρολαβή
Επαφές εισόδου χειρολαβής
Ολόκληρο το μήκος, ανοιχτή
Οδήγηση σκαλοπατιών κατά μήκος των σοβατεπί
Σύνολο παλετών
Ράουλα κύλισης σκαλοπατιών
Ραβδωτό ψυγείο
Πάνω φρεάτιο (μηχανοστάσιο)
x
Εικονογράμματα
Ένδειξη απλού κειμένου
x
Φωτισμός κατωφλιού χτενιών
Φωτισμός διακένου σκαλοπατιών/παλετών
Σύστημα επιτήρησης εισόδου
Φωτοκύτταρα - μπάρες οδηγοί/σοβατεπί
Ενδείξεις κατεύθυνσης
Κλειδοδιακόπτης
Στοπ έκτακτης ανάγκης
Επαφή καλύμματος φρεατίου
Φρεάτιο κυλιόμενης κλίμακας/κυλιόμενου διαδρόμου
Εισαγωγές αέρα κινητήρα
Επίπεδο λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων
Ρουλεμάν κινητήρα και συστήματος μετάδοσης
Βοηθητικό φρένο
Σιαγόνες φρένου
Επαφή φρένου
Απόσταση φρεναρίσματος
Φρένο ασφαλείας
Επιτήρηση ταχύτητας
Διάταξη μηχανικής ασφάλισης
Αλυσίδα κίνησης
Επαφή αλυσίδας κίνησης
Δοχείο λαδιού συστήματος λίπανσης ελεύθερης ροής
Σελίδα 2 από 3

Λίπανση

40

καθαρισμός

39 Επαφή του επιπέδου σκαλοπατιών/παλετών

x

x

x

x
x
x

x

Ρύθμιση

Λίπανση

καθαρισμός

Ρύθμιση

Εργασία

Οπτικος
έλεγχος
Λειτουργικός
έλεγχος

Στοιχεία

Κάθε μήνα

Οπτικος
έλεγχος
Λειτουργικός
έλεγχος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΩΝ

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Επίπεδο λαδιού στο αυτόματο σύστημα λίπανσης
Βούρτσες λίπανσης
Αλυσίδα κίνησης χειρολαβής
Συλλέκτης λαδιού για αλυσίδα κίνησης χειρολαβής
Χειριστήριο συντήρησης
Φωτισμός μηχανοστασίου
Ανιχνευτής καπνού
Ανεμιστήρας
Ανεμιστήρας μηχανοστασίου
Ανεμιστήρας GFU
Οδηγοί σκαλοπατιών/παλετών
Κατώφλι χτενιών
Επαφές κατωφλιού χτενιών
Χτένια
Σημείο εισόδου σκαλοπατιών/παλετών
Επαφή επιπέδου σκαλοπατιών/παλετών
Αντιστατικά βουρτσάκια - σκαλοπάτια/παλέτες
Διάταξη επιτήρησης σκαλοπατιών/παλετών
Επαφές σοβατεπί
Ράουλα ολίσθησης χειρολαβής
Τάνυση χειρολαβής
Ιμάντας/αλυσίδα τάνυσης
Τροχαλία τριβής
Επαφές εισόδου χειρολαβής
Διάταξη επιτήρησης BAS

x
x
x

x
x

Λίπανση

καθαρισμός

Ρύθμιση

2 φορές το έτος

Λίπανση

καθαρισμός

Εργασία

Ρύθμιση

Οπτικος
έλεγχος
Λειτουργικός
έλεγχος

Στοιχεία

Κάθε μήνα

Οπτικος
έλεγχος
Λειτουργικός
έλεγχος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΩΝ

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

Σελίδα 3 από 3

x

x

x

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
(ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Β
Α ΣΦ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση βλαβών και
αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των
Σιδηροδρομικών

Σταθμών,

κτιρίων

και

πεζογεφυρών

του

σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο - Λιόσια - Κιάτο και του τμήματος
γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος

ΑΘΗΝΑ 2022

Ο Ανάδοχος προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση οφείλει να προσκομίσει
ασφαλιστήρια συμβόλαια από αναγνωρισμένη και νομίμως λειτουργούσα
Ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα και με τις εξής γενικές απαιτήσεις και ειδικούς
όρους.
Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1§2
του Ν.Δ. 400/1970.
Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν
γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.
Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην
αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας
και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε
τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη
σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες, από τις σχετικές
ασφαλιστικές συμβάσεις, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο
ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε
πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω
ασφαλιστηρίων.
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του
παρόντος άρθρου και των υπολοίπων Ειδικών Όρων και
- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΟΣΕ.
Η έγκριση του ΟΣΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι
όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του
παρόντος άρθρου και των λοιπών Ειδικών Όρων.
Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων
αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της
ασφαλιστικής περιόδου. Κατόπιν αιτήσεως της ΟΣΕ ΑΕ θα παρουσιάζει πρωτότυπη
απόδειξη της εν λόγω πληρωμής και μετά τη θέση σε ισχύ ή την ανανέωση
οποιοδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα παρέχει πρωτότυπη απόδειξη της εν
λόγω πράξεως καθώς και το ίδιο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή/και οποιαδήποτε
πρόσθετη πράξη.
Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές
συμβάσεις που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και
αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν τεύχος.
Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα,
σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο
των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να
ασφαλίζουν παρεμφερή έργα, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών
Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία.
Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια που έχουν εκδοθεί από ασφαλιστικές εταιρίες που
λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα και από επίσημη
μετάφραση στα ελληνικά.
Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των
ασφαλιστήριων εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε
κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ.

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο
από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε
αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΟΣΕ., υπόψη των διαγωνιζομένων,
όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε / συνέταξε
ως ανάδοχος.
(2)
Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα
να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο
Ανάδοχος.
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του
παρατηρήσεων και ελέγχων.
Η υπό του ΟΣΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα
του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.
(3) Κατά την υποβολή των Ασφαλιστηρίων οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα
πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να
αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου, των Ειδικών Όρων
περί "Ασφαλίσεων" του συγκεκριμένου έργου και ότι με το ασφαλιστήριο
καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και
απαιτήσεις τούτου.
(4) Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι θα συναφθούν οι ασφαλίσεις και θα
διατηρούνται στα καθορισμένα ποσά κατά των ευθυνών που
αναφέρονται στο παρόν. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση
της ΟΣΕ ΑΕ, κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν δύναται να ακυρωθεί
και/ ή καμία μείωση στα όρια ή στην κάλυψη δεν είναι δυνατή
(συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι αποτέλεσμα επεκτάσεων) ούτε
αυξήσεις σε απαλλαγές (εκπεστέα ποσά), ή σε εξαιρέσεις ούτε άλλη
ουσιώδης μεταβολή θα πραγματοποιείται.
Επισημαίνεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:
(1)
Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και
κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δημοσίας
τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.
(2)
Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά
μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων
αντιγράφων.
(3)
Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του
τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν
αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες.
Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται
από το δίκαιο του τόπου.
Ειδικές Ρήτρες για τις Περιπτώσεις μη Συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις
Υποχρεώσεις του
Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της
ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται
άμεσα και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον

ΟΣΕ σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο ΟΣΕ δικαιούται να
συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες)
ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις).
Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα
καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής
ειδοποίησης.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο
υπερημερίας.
Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα και:
να συμψηφίσει το σχετικό ποσό συμπεριλαμβανομένου των τόκων
υπερημερίας, με την επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.
ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις
νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται:
για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και
για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των
οφειλομένων ποσών
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές
το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΟΣΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση
των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με
χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίησή του.
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΟΣΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων
που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με
τα άνωθεν.
Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των
ασφαλίστρων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που
δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ.,
σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα:
να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο.
ή να την εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε
ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά)
οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή
καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
Ο ΟΣΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό
και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν
προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΟΣΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
Διαδικασία Ελέγχου από τον ΟΣΕ της Επάρκειας των Ασφαλιστικών Συμβάσεων
με Ασφαλιστική Περίοδο Εκκινούσα από την Υπογραφή της Σύμβασης
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην
ΟΣΕ ΑΕ Βεβαίωση Ασφάλισης και εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης, θα προσκομίσει στον ΟΣΕ το πρωτότυπο
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μαζί με την εξοφλητική απόδειξη του ασφαλιστηρίου

συμβολαίου. Εάν ο Ανάδοχος δεν τα προσκομίσει στους προβλεπόμενους χρόνους
του παρόντος άρθρου, για οποιαδήποτε αιτία, ο ΟΣΕ θα δικαιούται, κατά την απόλυτη
κρίση του, να συνάπτει οποιαδήποτε ασφάλιση που πρέπει να διατηρείται σύμφωνα
με το παρόν με δαπάνη του Αναδόχου, σε διαφορετική περίπτωση, ο ΟΣΕ δικαιούται
να αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης.
Ο έλεγχος από τον ΟΣΕ. των ασφαλιστικών συμβάσεων, των οποίων η ασφαλιστική
περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης, θα γίνει με την
κατάθεσή τους.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις της παρακάτω
παραγράφου.
Ο έλεγχος από τον Ο.Σ.Ε. θα αφορά:
- την φερεγγυότητα των προτεινομένων ασφαλιστικών εταιριών
- την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης
Η αστοχία του ανακηρυχθέντος Αναδόχου να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις
έτσι ώστε οι ασφαλιστικές συμβάσεις ούσες σύμφωνες με τους όρους του παρόντος
άρθρου, να γίνουν δεκτές από τον Ο.Σ.Ε., θεωρείται ουσιαστικός λόγος για τον Ο.Σ.Ε.
να μπορεί να συνάψει τα ασφαλιστήρια με ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής του,
στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου.
Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν
πληρεξούσιος.
Ασφάλιση του Προσωπικού του Έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά
ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα
Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ.).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσ ωπικό.
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αναδόχου
Αντικείμενο ασφάλισης

(1)

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του
Αναδόχου ή/και των προστηθέντων του Κατά το άρθρο 922 του
Αστικού Κώδικα έναντι Τρίτων συμπεριλαμβανομένου και του ΟΣΕ και
οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε
Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη
και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που
προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου του Έργου και
διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον
εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου και λαμβάνει χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως
γειτνιάζοντα καθώς και από άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, χώρους,
συνεργεία, γραφείων διοίκησης, και οπουδήποτε αλλού στον χώρο
των εργασιών όπου ασκεί την δραστηριότητα του.
Συμπεριλαμβάνετε και η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά,

βραχυκύκλωμα, έκρηξη που θα προέλθει από τις εγκαταστάσεις ή/και
την δραστηριότητα του Αναδόχου, από δική του υπαιτιότητα και η
Ευθύνη από την χρήση και λειτουργία ανυψωτικών και μεταφορικών
μηχανημάτων (Clarks, γερανοί, κλπ), για ζημιές που θα προκληθούν
από την φόρτωση/εκφόρτωση και μεταφορά ανθρώπων και
πραγμάτων.
Συμπεριλαμβάνονται ζημιές προκαλούμενες εξ οποιασδήποτε αιτίας
σε πρόσωπα ή πράγματα λόγω πτώσεων τμημάτων ή/και
εξαρτημάτων αυτών έναντι οιουδήποτε ή/και ζημιές προκαλούμενες εξ
οποιασδήποτε αιτίας σε πρόσωπα ή πράγματα λόγω αναφλέξεως,
εκρήξεως ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας έναντι οιουδήποτε.
Επιπρόσθετα θα καλύπτονται οι δικαστικές ή εξώδικες δαπάνες, έξοδα
υπεράσπισης, αναλογούντες τόκοι, έξοδα πραγματογνωμόνων.
(2)

Καλύπτεται η εκ του Νόμου προβλεπόμενη Ευθύνη του Αναδόχου
έναντι του προσωπικού που απασχολείται για την εκπλήρωση του
έργου των φυλάξεων. Ειδικότερα θα καλύπτεται η "ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του, με την ιδιότητα του εργοδότη, σύμφωνα με τις
προβλέψεις των άρθρων 657, 658 και 932 του Αστικού Κώδικα για τις
περιπτώσεις ατυχημάτων στο προσωπικό του και λαμβάνει χώρα στον
τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα καθώς και από άλλες
βοηθητικές εγκαταστάσεις, χώρους, συνεργεία, γραφείων διοίκησης,
και οπουδήποτε αλλού στον χώρο των εργασιών όπου ασκεί την
δραστηριότητα του.

Διάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την
εξάντληση του συμβατικού χρόνου παροχής της προβλεπόμενης στην παρούσα
υπηρεσία ή μέχρι οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ή ημερομηνίες που ευλόγως θα
απαιτηθούν ή συμφωνηθούν με την ΟΣΕ ΑΕ χωρίς να περιορίζονται οι ευθύνες και
υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Όρια Αποζημίωσης
(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η
ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της
σύμβασης και στο σύνολο της δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης, θα είναι τα
ακόλουθα:
Όρια
Γενική Αστική Ευθύνη
Ευθύνης
Σωματικές Βλάβες ή θάνατο τρίτων κατά άτομο
€500.000,00.Σωματικές Βλάβες ή θάνατο τρίτων ανά γεγονός
Υλικές Ζημιές Τρίτων

€1.000.000,00.€500.000,00.-

Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη
δωδεκάμηνη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι
Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι κατ'
ελάχιστο.
Εργοδοτική Ευθύνη
Σωματικές Βλάβες ή θάνατο κατά άτομο

€1.000.000,00.Όρια
Ευθύνης
€500.000,00.-

Σωματικές Βλάβες ή θάνατο ανά γεγονός

€1.000.000,00.-

Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη
δωδεκάμηνη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης κατά
την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι κατ' ελάχιστο.

€1.000.000,00.-

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ

€1.000.000,00.-

Απαλλαγές
Γενική Αστική Ευθύνη : Ευρώ 500 σε κάθε Υλική Ζημιά
Εργοδοτική Ευθύνη : Ευρώ 0 σε κάθε απαίτηση
ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για αποζημίωση ζημιών οι οποίες οφείλονται σε συμβάντα
κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανεξάρτητα από
τον χρόνο υποβολής της σχετικής απαίτησης από τον Ασφαλιζόμενο.
Ασφάλιση Μηχανημάτων/ Οχημάτων
Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα
και τα μεταφορικά μέσα εν γένει που χρησιμοποιούνται στο έργο σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για σωματικές βλάβες, υλικές
ζημίες. Διευκρινίζεται ότι σε ουδεμία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας
βίας ή ατυχήματος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον ΟΣΕ Α.Ε.
αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος/ οχήματος.
Ειδικοί Όροι που πρέπει να Περιλαμβάνονται στις Ασφαλιστικές Συμβάσεις του
Έργου
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι
ακόλουθοι ειδικοί όροι:
Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης
φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με
αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο ΟΣΕ.
Ο ΟΣΕ, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι
του ΟΣΕ (και /ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα
πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με

την εφαρμογή του παραρτήματος "Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων" (cross liability),
το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζομένων φορέων.
Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται
τυχόν κατά :
- του Αναδόχου
- και / ή των Συμβούλων του
- και / ή του ΟΣΕ
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΟΣΕ Υπηρεσιών και /ή των Συμβούλων
τους
- και / ή μέρους ή / και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την
αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από
το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό
για βλάβη και /ή ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των
παραπάνω.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν
κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών
που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω
συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή,
ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής
εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η
ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη
σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό
αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδένα τρόπο
τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη
Σύμβαση.
Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας,
των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση
που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των
παραπάνω προσώπων.
Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την
έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς
την Υπηρεσία Επίβλεψης.
Με το ενιαίο ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και /ή των
Συμβούλων της και /ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του
Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος)".
Εφαρμοστέο δίκαιο/ δικαιοδοσία είναι το Ελληνικό στα Δικαστήρια Αθηνών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τονίζεται ότι στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα αναγραφεί ολόκληρο
το Άρθρο των παρόντων Ειδικών Όρων με την προσθήκη «Κάθε όρος του παρόντος
παραρτήματος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ως ειδικός, υπερισχύει κάθε άλλου
όρου ή διατάξεως του Συμβολαίου αυτού, που είναι αντίθετος, ολικώς ή μερικώς, κάθε
δε τέτοιος όρος, που αναιρεί ή μειώνει την ευθύνη και την υποχρέωση της
ασφαλιστικής εταιρείας προς αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι ανίσχυρος και
θεωρείται μη γεγραμμένος».

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
(ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Γ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΕ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση βλαβών και
αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των
Σιδηροδρομικών

Σταθμών,

κτιρίων

και

πεζογεφυρών

του

σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο - Λιόσια - Κιάτο και του τμήματος
γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2012
2012
2012
2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΚΙΑΤΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΚΑΥΛ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2012

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Αντικατάσταση 2 Κομβίων Αποβάθρας εσωτερικής & εξωτερικής
Κλήσης
Αντικατάσταση του Ρυθμιστή Βαλβίδας Θραύσης
Αντικατάστση 4 Συρματόσχοινων ανάρτησης
Αντικατάσταση Συρματόσχοινου αντιβάρου της θύρας
Αντικατάσταση φωτοκυττάρου ελέγχου θύρας
Αντικατάσταση των κώνων των Συρματοσχοίνων στον Πυθμένα του
φρέατος και του συστ δοκιμής της αρπάγης
Αντικατάσταση του μοχλού της χειραντλίας στη μονάδα ισχύος
Εγκατάσταση σωλήνα Υπερχείλισης και δοχείου συλλογής για την
διαρροή λαδιού από την κεφαλή του εμβόλου
Ρύθμιση της λειτουργίας της αρπάγης
Εγκατάσταση προστατευτικού κιγκλιδώματος στην οροφή του
θαλάμου
Επανατοποθέτηση των διατάξεων που αποτρέπουν το ανοιγμα των
θυρών θαλάμου όταν ο θάλαμος δεν βρίσκεται στην ζώνη
Παραβίαση Θύρας του Ισογείου χρήζει επισκευής
Επανατοποθέτηση της διατάξεως που αποτρέπει το ανοιγμα των
θυρών του θαλάμου όταν ο θάλαμος δεν βρίσκεται στην ζώνη
Αντικατάσταση των διατάξεων που αποτρέπουν το ανοιγμα των
θυρών θαλάμου όταν ο θάλαμος δεν ευρίσκεται στην ζώνη
απομανδαλωσης
Αντικατάσταση 2 ράουλων Συρματόσχοινου Αυτόματης Θύρας
Αντικατάσταση των κώνων των συρματοσχοίνων στον πυθμένα του
φρέατος και το συστήματος δοκιμής της αρπάγης
Επισκευή του block των Βαλβίδων της αντλίας με αντικατάσταση
των στεγανοποιητικών δακτυλίων
Επανατοποθέτηση των διατάξεων που αποτρέπουν των ανοιγμα
των θυρών θαλάμου στην θέση απομανδαλωσης
Επισκευή του block των βαλβίδων της αντλίας με αντικατάσταση
των στεγανοποιητικών δακτυλίων
Εγκατάσταση βαλβίδας υψηλής πίεσης στην μονάδα Ισχύος και
ένδειξη υπερφόρτωσης στον Θάλαμο
Εγκατάσταση σωλήνα υπερχείλισης και δοχείου συλλογής για την
διαροή λαδιού από την κεφαλή του εμβόλου
Επανατοποθέτηση των διατάξεων που αποτράπουν το άνοιγμα των
θυρών όταν ο θάλαμος δεν βρίσκεται στην ζώνη απομανδάλωσης
και ελεγχος λειτουργίας τους
Αντικατάσταση των κώνων των συρματοσχοίνων στον Πυθμένα του
φρέατος και του συστήματος δοκιμής της αρπάγης
Αντικατάσταση 2 Κομβίων Αποβάθρας Εξωτερικής & Εσωτερικής
Κλήσης
Αντικατάσταση 1 Ολισθητήρα Αυτόματης θύρας
Αντικατάσταση ενός Κομβίου Κουδουνιού Κινδύνου
Αντικατάσταση 10 κομβίων εξωτερικών κλήσεων
Ανγτικατάσταση Inverter Αυτόματης Θύρας λόγω Καψίματος του
Παραβίαση Θύρας Ασανσέρ του Ισογείου χρήζει επισκευής
Κλοπή Εξωτερικής Οροφοένδειξης Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση 4 Μαγνητικών Διακοπτών
Αντικατάσταση ενός Προτερματικού Διακόπτη
Αντικατάσταση μίας Πλακέτας Εσωτερικών Κλήσεων
Αντικατάσταση 35 κομβίων θαλάμου
Αντικατάσταση των επαφών των θυρών απαιτούνται 8 σετ επαφών
Αντικατάσταση 2 κομβίων εσωτερικής κλήσης
Αντικατάσταση 2 κομβίων εσωτερικής κλήσης
Αντικατάσταση 1 ζεύγους επαφών θυρών
Αντικατάσταση 2 μπουτον κλήσης
Αντικατάσταη 1 Μαγνητικού Διακόπτη
Αντικατάσταση ελαίου του κινητηρίου μηχανισμού και στους 6
Ανελκυστήρες
Αντικατάσταση του συρματόσχοινου αντιβάρου της αυτόματης
θύρας
Αντικατάσταση 2 κομβίων κλήσης
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2013
2013
2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΙΡ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΥΛΩΝΑ

2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ

2013
2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Αντικατάσταση 2 κουτάκ παλάτζας
Αντικατάσταση 8 Λαμπτήρων Φρεατίου
Αντικατάσταση 2 Συρματόσχοινων Αυτόματης Θύρας
Αντικατάσταση ενός plexiglass στην οροφή του Θαλάμου
Αντικατάσταση της Ηλεκτρονικής Μονάδαςτης Αυτόματης Θύρας
Αντικατάσταση 2 ράουλων αυτόματης θύρας
Βανδαλισμός θυρών και των 2 Ανελκυστήρων επισκευή και
Αντικατ΄σταση 1 κομβίου κλήσης (εξωτερικό Καθόδου)
Αντικατάσταση ενμός κομβίου εξωτερικής κλήσης
Αντικατάσταση ενός εξωτερικού Display με βέλη
Αντικατάσταση Μαγνητικού διακόπτη κλεισίματος θύρας
Αντικατάσταση ενός Ολισθητήρα αυτόματης θύρας
Αντικατάσταση set στεγανωτικών δακτυλίων KLEEMAN λόγω
απώλειας πίεσης λαδιού από block βαλβίδων
Αντικατάσταση ελατηρίων
Συμπλήρωμα λαδιού
Αντικατάσταση κομβίου INOX φωτιζόμενου κατεστραμένο λόγω
βανδαλισμού
Αντικατάσταση Φύλλου αυτόματης Θύρας INOX η Αυτόματη θύρα
στον 8ο Οροφο είχε σπάσει με κίνδυνο πτωσης εντος του φρεατίου
Αποκατάσταση φωτιστικών φθορίου (σκαφάκι)
Προσθήκη καλωδίων
Επανατοποθέτηση Inox Οροφοένδειξης κάτω ορόφου (ενδειξη βέλη
πορείας όροφος)
Αντικατάσταση 1 τεμαχίου button ανοίγματος Θύρας
Αντικατάσταση κομβίου INOX, φωτιζομένου στη κομβιοδόχο
θαλάμου του μπουτόν 1 (είχε αντικατασταθεί στο παρελθόν το
μπουτον 0)
Αντικατάσταση 2 Κομβίων κλήσης
Αντικατάσταση επαφής αυτόματης Θύρας
Αντικατάσταση επικάλυψης του δαπέδου του Θαλάμου
Αντικατάσταση φθαρμένων επικαλύψεων των Δαπέδων
Κλοπή 8 Φωτιστικών spot Οροφής των θαλάμων
Αντικατάσταση φθαρμένων επικαλύψεων των δαπέδων των
Θαλάμων
Αντικατάσταη μιας επαφής θύρας Ισογείου
Αντικατάσταση 4 Τεμαχίων button εσωτερικών
Αντικατάσταση οδοντωτου Ιμάντα μήκους 2,85 m πάχους 2,5 m με
λινά ενίσχυσης
Αντικατάσταση Κεντρικής κάρτας ελέγχου ανελκυστήρα
Κάρτα διαχείρησης θαλάμου
Αντικατάσταση 6 Λαμπτήρων 220 V φωτισμού εντός του θαλάμου
Αντικατάσταση 1 τεμαχίου Υαλοπίνακα στην εξωτερική Θύρα του
Ανελκυστήρα λόγω βανδαλισμού
Αντικατάσταση 2 Ράουλων της αυτόματης θύρας λόγω αδυναμίας
λειτουργίας της αυτόματης πόρτας
Τοποθέτηση θερμοστάτη λαδιού και αντιστάσεων εντος του
ανυψωτικού συγκροτήματος (καζάνι) του ανελκυστήρα
Ασφαλειοδιακόπτης
Καλώδια εντος σωλήνα σύνδεση με πίνακα
Αντιστάσεις με ακροδέκτες σύνδεσης και καλώδια
Αντικατάσταση κομβίου INOX φωτιζόμενου
Αντικατάσταση 2 ράουλων της αυτόματης θύρας αδυναμία
λειτουργίας πόρτας
Αντικατάσταση 2 ράουλων στην αυτόματη θύρα του θαλάμου
Αποξήλωση παλαιού δαπέδου Εξαγωγή πατώματος και σοβατεπί
και τοποθέτηση νέου (αντιολισθητικού υψηλής αντοχής)
Αντικατάσταση όλου του σετ στεγανωτικών παρεμβασμάτων
Kleeman από το block των βαλβίδων
Προσθήκη 18 lit Υδραυλικού ελαίου
Αντικατάσταση Φθαρμένης αλυσίδας

Σελίδα 2 από 31

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ

2013
2013
2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΙΡ
ΑΙΡ

2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ
ΑΙΡ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΙΡ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ

2013
2013
2013
2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2013
2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Εγκατάσταση νέας κομβιοδόχης Inox με φωτιζόμενη ένδειξη για το
εκλήθη Υλικά σφραγίσματος κενών γύρο από την κομβιοδόχη
Αντικατάσταση σπασμένου ράουλου
Επισκευή μηχανισμού αυτόματης θύρας
Αντικατάσταση ράουλων ολισθητήρων θύρας
Αντικατάσταση μοχλού κλειδαριάς
Αντικατάσταση button
Μετατροπή στο σύστημα ανοιγματος κλεισίματος της αυτόματης
θύρας θαλάμου ώστε να μένει κλειστή όταν ο Ανελκυστήρας είναι
σε θέση Stand up
Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου στην Θύρα του Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση κομβίων θαλάμου ανοξείδοτης κατασκευής
Αντικατάσταση εξωτερικών κομβιοδόχων οροφών
Συμπλήρωση καλωδιώσεων και τμημάτων Ηλεκτρικής
εγκατάστασης Φρέατος & Θαλάμου
Αντικατάσταση Button ανοίγματος Θύρας
Αντικατάσταση Button 1ου Ορόφου
Αντικατάσταση οδοντωτου Ιμάντα μήκους 2,85 πάχους 2,5 cm με
λιν'α ενίσχυσης
Αντικατάσταση του Διακόπτη ανω προτέρματος του Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση Μπαταρίας 7Αη
Επισκευή παλαιάς θύρας με ενισχυτικές λάμες και συγκολλήσεις
στο εργοστάσιο
Επισκευή Θύρας σε Μηχανουργείο
Αντικατάσταση 4 ράουλων
Επισκευή 2 βαγονέτων σε Μηχανουργείο
Αντικατάσταση επάφης Θύρας
Αντικατάσταση βραχίονα μηχανισμού
Αντικατάσταση Βραχίονα Μηχανισμού
Τοποθέτηση νέας εξωτερικής μπουτονιέρας ορόφου, Inox με
φωτιζόμενο μπουτόν
Τοποθέτηση καινούργιας Κομβιοδόχου ισογείου Inox με
οροφοένδειξη και button κλήσης
Αντικατάσταση επαφών της αυτόματης θ'υρας του θαλάμου
Αντικατάσταση εξωτερικής Κομβιοδόχου του Ισογείου
Αντικατάσταση μηχανισμού αυτόματης θύρας θαλάμου μετά από
βιαιο απεγκλωβισμό κατεστράφη ο μηχανισμός ανοίγματος της
αυτόματης θύρας θαλάμου.
Αντικατάσταση του τερματικού διακόπτη λόγω θραύσης
Αντικατάσταση Ιμάντα αυτόματης Θύρας Θαλάμου
Επισκευή της πλακέτας τροφοδοσίας του Ανελκυστήρα
Επισκευή της κεντρικής πλακέτας του Ανελκυστήρα

ΑΧΑΡΝΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Εγκατάσταση νέας κοβιοδόχου Inox με κομβίο Ο/Ε και βέλη πορείας

ΑΧΑΡΝΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2013
2013
2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αποξήλωση σπασμένων Υαλοπινάκων την προμήθεια νέων και την
Τοποθέτηση τους
Εργασία επισκευής των θυρών και αντικατάσταση ανταλλακτικών
Αντικατάσταση ενός σετ Φωτοκυττάρων ελέγχου θύρας
Αντικατάσταση 2 ράουλων αυτόματης Θύρας
Συμπλήρωση 4 δοχείων Υδραυλικού ελαίου
Αντικατάσταση 4 Λαμπτήρων 12 V φωτισμού εντός Θαλάμου
Αντικατάσταση εξωτερικού Μπουτόν στη Θέση του Ισογείου λόγω
Βανδαλισμού
Αντικατάσταση Ηλεκτρικής Πλακέτας για την λειτουργία του
Μπουτόν
Αντικατάσταση Βάση Ράουλου Κλειδαριάς στον μηχανισμό της
θύρας Ισογείου λόγω Βανδαλισμού
Συναρμολόγηση μέρους του Μηχανισμού Θαλάμου λόγω
Βανδαλισμού
Αντικατάσταση Μπαταρίας για την Λειτουργία του Τηλεφώνου
εκτακτης ανάγκης
Αντικατάσταση 3 Λαμπτήρων 12 V φωτισμού εντος Θαλάμου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση Μπαταρίας για την λειτουργία του τηλεφώνου
έκτακτης αναγκης
Αντικατάσταση Ρελέ Προστασίας επί του Πίνακα Χειρισμού

ΑΥΛΩΝΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση 7 Λαμπτήρων 220 V φωτισμού εντός του Θαλάμου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Υλικά απαιτούμενα για την εγκατάσταση των 2 Φύλλων θυρών
Αντικατάσταση του καμένου inverter της Αυτόματης Θύρας του
Θαλάμου (klefer της εταιρείας Kleeman)
Αντικατάσταση επαφών θύρας θαλάμου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση 2 ράβδων Μηχανισμού θυρών λόγω
παραμορφωμένου μηχανισμού θλυρας λόγω προσπάθειας κλοπής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΙΡ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Προμήθεια και εγκατάσταη 2 φύλλων θυρών
Αντικατάσταση μπαταρίας 7Αh

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση των σωλήνων υψηλής πίεσης λόγω διαρροής ελαίου

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΑ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΙΡ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ

2013
2013
2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ

2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αποξήλωση σπασμένων Υαλοπινάκων την προμήθεια νέων και την
Τοποθέτηση τους
Αποξήλωση σπασμένων Υαλοπινάκων την προμήθεια νέων και την
Τοποθέτηση τους
Αντικατάσταση εξωτερικής Κομβιοδόχου στη Θέση του Ισογείου με
όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία (DISPLAY)
Αντικατάσταση ενός επιτηρητή φάσεων μαζί με την βάση του
Σπασμένο Τζάμι θύρας
Αντικατάσταση του Ράουλου κύλισης της αυτόματης Θύρας
Επισκ θυρών λόγω στραβών θυρών
Αντικατάσταση ράουλων (ολοσθητήρες θαλάμου)
Αντικατάσταση του ράουλου στο κάτω τμήμα της αυτόματης θύρας
θαλάμου
Αντικατάσταση τεσσάρων (4) ράουλων στο κάτω τμήμα της
αυτόματης θύρας θαλάμου
Επαφή Θύρας
Ελατήριο
Δύο (2) Ράουλα αυτόματης Θύρας
Αντικατάσταση ανω μέρους μηχανισμού αυτόματης πόρτας (
Kleeman) με ροδάκια ολισθητήρες 4*2 ράουλα κύλισης θύρας στον
οδηγό και συρματόσχοινο. Τοποθέτη
Τοποθέτηση νέας Μπουτονιέρας
Αντικατάσταση τεσσάρων ολισθητήρων θαλάμου
Αντικατάσταση του άξονα της αρπάγης και ρύθμιση αυτής
Αντικατάσταση 4 ολισθητήρων θαλάμου (κατασκευασμένα από
ertalon)
Αντικατάσταση 2 επαφών θύρας
Αντικατάσταση 2 ολισθητήρων θαλάμου
Αντικατάσταση 2 ράουλων θαλάμου με ενσωματωμένο ρουλμαν
διαμέτρου Φ 100
Αντικατάσταση μαγνητικού διακόπτη
Επισκευή της πλακέτας κλήσεων του Ανελκυστήρα

ΑΧΑΡΝΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση ιμάντα-συρματόσχοινο αυτόματης θύρας θαλάμου

ΑΧΑΡΝΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ
ΑΙΡ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση του οπτικού αισθητήρα από μηχανισμό της
αυτόματης θύρας θαλάμου
Αντικατάσταση του φωτοκύτταρου με νέο
Αντικατάσταση του συστήματος της φωτοκουρτίνας του θαλάμου
(είναι Kone)
Αντικατάσταση κομβίου INOX αυτοφωτιζόμενο
Αντικατάσταση τουσυρματόσχοινου με ειδικά στηρίγματα και
σφικτήρες (σετ) στην αυτόματη θύρα του θαλάμου. Θα προστεθεί
και ανίβαρο θύρας λόγω απώλειας
Αντικατάσταση των ελαιοδοχείων για την λίπανση των οδηγών
Αντικατάσταση μιας Μπαταρίας revision
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ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Αντικατάσταση 2 αλκαλικών στοιχείων κλειστού τύπου 7Ah για 2
Ανελκυστήρες
Αντικατάσταση Inverter τύπου yaskawa 5,5 kw κομπλέ ρυμίζοντας
την ζητουμένη ταχύτητα λειτουργία συστήματος μεταβλητής
συχνότητας
Αντικατάσταση μπαταρίας 7Ah
Επισκευή πλακέτας, Αποκατάσταση Βραχυκυκλωμάτων, καμένων
στοιχείων σε εργαστήριο
Αντικατάσταση του συρματόσχοινου με ειδικά στηρίγματα και
σφηκτήρες στην αυτόματη θύρα του θαλάμου. Θα προστεθεί και
αντίβαρο λόγω απώλειας του παλαιο
Αντικατάσταση των άνω ολισθητήρων θαλάμου με νέους
Αντικατάσταση του συρματόσχοινου με ειδικά στηρίγματα και
σφηκτήρες στην αυτόματη θύρα του θαλάμου. Θα προστεθεί και
αντίβαρο λόγω απώλειας του παλαιο

ΑΙΡ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση ράουλων, ολισθητήρων και συρματόσχοινου θύρας

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Προσθήκη υδραυλικού λαδιού και τσιμούχας ξύστρας εμβόλου
Αποξήλωση παλαιάς πλακέτας και προσθήκ καινούργιας με
οροφοένδειξη, ενδεικτικά βέλη και button

ΜΕΓΑΡΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση ρελέ πλακέτας κλήσεων στον πίνακα αυτοματισμού

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2013
2013
2013
2013
2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση button Inox με Φωτεινή ένδειξη κλήσης
Αντικατάσταση εσωτερικής πλακέτας-διακόπτη button
Κλοπή Κομβιοδόχης από το Υπόγειο Εγκατάσταση νέας inox με
φωτιζόμενη ένδειξη
Αντικατάσταση Φωτοκυτταρου
Αντικατάσταση του Ράουλου κύλισης Θύρας
Αντικατάσταση επαφής θύρας
Αντληση υδάτων από φρεάτιο
Αντικατάσταση 8 κώνων-24 σφιγκτήρων

ΚΑΡΟΛΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2013

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αποξήλωση θύρας και μεταφορά αυτής σε εργαστήριο. Ενίσχυση με
λάμες των σημείων ανάρτησης.Επανασυναρμολόγηση Ρύθμιση
Μόνωση κινητήρα λόγω σπινθήρων κατά την λειτουργία
Αντικατάσταη Inverter θύρας λόγω αδυναμίας λειτουργίας θυρών
από βραχυκυκλωμένο Inverter
Επισκευή VVF Θύρας σε Ηλεκτρονικό εργαστήριο
Επαναπρογραμματισμός Αδυναμία λειτουργίας αυτόματης θύρας
Αποκατάσταση εκκρεμοτήτων για πιστοποίηση Δημιουργία μικρού
φρεατίου 50Χ50Χ50 με κομπρεσερ Εκσκαφή
Αποκομιδή μπαζών
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση Αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχετευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα ΔΕΗ με τοποθέτηση ασφάλειας
25Α
Αποκατάσταση εκκρεμοτήτων για πιστοποίηση Δημιουργία μικρού
φρεατίου 50Χ50Χ50 με κομπρεσερ Εκσκαφή
Αποκομιδή μπαζών
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση Αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχετευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα ΔΕΗ με τοποθέτηση ασφάλειας
25Α
Προμήθεια μίας επίτοιχης κομβιοδόχου ασφαλείας (GV, 30)
ενσύρματη, τάση 12 VDC με τέσσερις αριθμούς κλήσεων, Ελληνικής
κατασκευής
Αντικατάσταση σπασμένου κρυστάλλου 2,05mX0,70m=1,435m2
Αντικατάσταση Display Θαλάμου
Αντικατάσταση σκάφης Μπουτονιέρας εξωτερικής Υπογείου
Αντικατάσταση Display Θαλάμου
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ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ

2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΙΡ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΕΚ ΣΚΑ
ΑΙΡ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Δημιουργία μικρού φρεατίου 50Χ50Χ50 με κομπρεσερ
Αποκομιδή μπαζών
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον Πίνακα ΔΕΗ με τοποθέτηση ασφαλείας
25Α
Αντικατάσταση 2 επαγωγικών διακοπτών άνωθεν του θαλάμου του
ανελκυστήρα
Αντικατάσταση πέδιλα ολισθήσεως θαλάμου 2 ΤΕΜ.
Αντικατάσταση φωτοκουρτίνας μαζί με τροφοδοτικά και
παρελκόμενα εγκατάστασης
Προσθήκη αντιρίδων για την στήριξη στα κατωκάσια
Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στις 2 πλευρές άνωθεν
του θαλάμου
Τοποθέτηση κοιλοδοκού επικάθεσης λόγω οξείδωσης
Αφαίρεση Παλαιού κρυστάλλου Τοποθέτηση νέου Εργασία
μετακινήσεις
Νέο Κρύσταλλο Triplex securit διάτρητο
Γερανός για ανύψωση κρυστάλλου
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας εντος του θαλάμου
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
θαλάμου (τηλέφωνο)
Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων εντός των σκαφών στο φρεάτιο
Αντληση των υδάτων του φρεατίου με βυτιοφόρο
Αποξήλωση των κώνων (περιλαμβάνει ντίζες ελατήρια καρδιές) των
συρματοσχοίνων μεταφορά σε ειδικό εργαστήριο και εμβάπτιση σε
μπάνιο ηλεκτρόλυσης για τ
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας εντός του θαλάμου
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
Θαλάμου (τηλέφωνο)
Τοποθέτηση ασφαλειών ράγας 3Χ35
Αντικατάσταση του κομβίου ανοίγματος των θυρών του
ανελκυστήρα
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας εντός του θαλάμου
Τοποθέτηση αμφίδρωμης συσκευής επικοινωνίας εντός του
Θαλάμου
Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων εντός των σκαφών στο φρεάτιο
Αντληση των υδάτων του φρεατίου με βυτιοφόρο
Αποξήλωση των κώνων (περιλαμβάνει ντίζες ελατήρια καρδιές) των
συρματοσχοίνων μεταφορά σε ειδικό εργαστήριο και εμβάπτιση σε
μπάνιο ηλεκτρόλυσης για τ
Αντικατάσταση των δύο (2) τερματικών διακοπτών 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση φωτοκυττάρου της θύρας Θαλάμου
Επισκευή 2 Inverter σε Ηλεκτρονικό εργαστήριο 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση καλωδίων κομβιοδόχου-Πίνακα
Αντικατάσταση Display θαλάμου
Κλειδομπουτόν Θαλάμου
Αντικατάσταση Σειρήνας
Αντικατάσταση μπουτόν κουδουνιού
Αντικατάσταση κλειδαριάς πόρτας εισογείου
Display Θαλάμου
Μπουτόν Θαλάμου 2 τεμάχια 2Χ56,00 €
Αντικατάσταση λαμπτήρων στους θαλάμους 6ΤΕΜ.
Κεντρική Κάρτα ελέγχου Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση 2 Λαμπτήρων εντος Φρεατίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Τοποθέτηση κομβίου έκτακτης ανάγκης στον πυθμένα του φρέατος

ΑΙΡ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Κάρτα διαχείρισης Θαλάμου
Αντικατάσταση Κομβίων Θαλάμου ανοξείδωτης Κατασκευής τύπου
M99/2002 φωτιζόμενα οροφοένδειξη
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Αντικατάσταση εξωτερικών κομβιοδόχων οροφών θα είναι
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σατινέ και μθα περιλαμβάνουν
κομβίο κλήσης
Αντικατάσταση 1 τεμαχίου φωτοκυττάρου με ανακλαστήρα AEGO
Αντικατάσταση ροδών θαλάμου (σασί) 2*ΤΕΜ.
Αντικατάσταση γραναζιού πόρτας (νεκρός χρόνος)-Γρταμμή προς
Αθήνα
Αντικατάσταση μπουτόν εξωτερικά 4ΤΕΜ.
Αντικατάσταση μπουτόν κουδουνιού 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση Σειρήνας 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση μπουτόν κουδουνιού
Αντικατάσταση Σειρήνας
Αντικατάσταση μαγνητών αλλαγής ταχύτητας & στάσεως 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση 2 εξωτερικών και 2 εσωτερικών μπουτόν λόγω
βανδαλισμού 4ΤΕΜ.
Τοποθέτηση 2 φωτιστικών εντός του φρέατος Καλωδίωση
Φωτιστικά Αφαλείας 2ΤΕΜ.
Λαμπτήρες
Απόξεση παλαιών σιλικονών στην οροφή Υλικά οροφής
Εργατικά 1 ημέρας τουλάχιστον
Χρήση γερανού με καλάθι
Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στις 2 πλευρές άνωθεν
του θαλάμου

ΑΙΡ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ

2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αμτικατάσταση της μπαταρίας 12 V στην αυτόματη θύρα του
θαλάμου
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας
Αφαίρεση παλαιού κρυστ'αλλου τοποθέτηση νέου
1,49m*2,78m=4,142m2
Προσθήκη 20 lit υδραυλικού ελαίου στην μονάδα ισχύος του
ανελκυστήρα
Προσθήκη αντηρίδων για την στήριξη στα κατωκάσια
Κατασκευή αντλιοστασίου δημιουργία μικρού φρεατίου 50Χ50Χ50
με κομπρεσερ
Αποκομιδή Μπάζων
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα της ΔΕΗ με τοποθέτηση
ασφάλειας 25 Α
Τοποθέτηση 2 φωτιστικών εντός του φρέατος Καλωδίωση
Φωτιστικά Αφαλείας 2ΤΕΜ.
Λαμπτήρες

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση των ασφαλειών με νέες 3Χ35 προστασία καλωδίου

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΕΚ

2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΕΚ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΕΚ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Απόξεση παλαιών σιλικονών στην οροφή Υλικά οροφής
Εργατικά 1 ημέρας τουλάχιστον
Χρήση γερανού με καλάθι
Προσθήκη αντηρίδων για την στήριξη στα κατωκάσια
Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στις 2 πλευρές άνωθεν
του θαλάμου
Κρέμασμα εμβόλου με παλάγκο αποσυναρμολόγηση εμβόλου από
την βάση του
Αφαίρεση παλαιών κρυστάλλων τοποθέτηση 2 νέων
1,49m*2,78m=4,142m2, 1,49m*2,14m=3,188m2
Αντικατάσταση 4 ολισθητήρων πόρτας θαλάμου
Αντικατάσταση λειτουργίας κομβίου INOX φωτιζόμενου
Τοποθέτηση 10 επιπλέον σφικτήρων συρματοσχοίνων
Νέα καλωδίωση από τον Πίνακα χειρισμού προς τις εξωτερικές
κομβιοδόχους
Προσθήκη μίας επιπλέον κομβιοδόχου στην τελευταία άνω στάση

Αντικατάσταση των ασφαλειών με νέες 3Χ35 προστασία καλωδίου
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ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΚΕΚ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΕΚ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΕΚ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Τοποθέτηση μανιτάρι ΣΤΟΠ και καλωδίωσης στον πυθμένα του
Φρεατίου
Τοποθέτηση προστατευτικής λαμαρίνας και γωνιακών στηρίξεων
Τοποθέτηση διαχωριστικής Λαμαρίνας και στηριγμάτων μεταξύ
θαλάμου και αντιβάρων στην κάτω απ΄ληξη του Φρεατίου
Αντικατάσταση άξονα με σπείρωμα στην αυτόματη θύρα του
Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση 2 κουζινέτων στην αυτόματη θύρα του θαλάμου
Νέα πλάκα Inox με οροφοένδειξη και βέλη πορείας (Ψηφιακές
έγχρωμες ενδείξεις)
Αντικατάσταση της ένδειξης Υπερφότωσης εντός του Θαλάμου
(καμμένη πλακέτα καλωδίωσης)
Αντικατάσταση 4 ροδάκια αυτόματης θύρας INOX
Θερμοστάτης με ρυθμιστή θερμοκρασίας
Καλώδια εντος σωλήνα σύνδεση με πίνακα
Ασφαλοδιακόπτης
Αντιστάσεις με ακροδέκτες σύνδεσης και καλώδια
Τοπ΄θέτηση 260 lit υδραυλικού λαδιού λογω εισροής ομβρίων στο
δοχείο ελαίου του Ανελκυστληρα Νο 1
Αντικατάσταση κομβίου στην μπουτονιέρα του θαλάμου
)INOX,Φωτιζομένου)
Συμπλήρωση καλωδιώσεων και τμημάτων ηλεκτρικής εγκατάστασης
Φρεατος & Θαλάμου
Εργατικά μίας ημέρας τουλάχιστον
Αντικατάσταση 2 ολισθητήρων θαλάμου

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση οκτώ τεμαχίων ράουλα αυτόματης θύρας θαλάμου

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΙΡ
ΑΦΙΔΝΩΝ

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ

2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Επισκευή των 2 μηχανισμών οδήγησης της αυτόματης θύρας σε
Μηχανουργείο καθώς και των αναρτήσεων τους
Αποξήλωση 2 παλαιών δαπέδων και Εξαγωγή πατώματων και
σοβατεπί και τοποθέτηση νέου (αντιολισθυητικού υψηλής αντοχής)
με ακριλική κόλλα
Αποξήλωση 2 παλαιών δαπέδων και Εξαγωγή πατώματων και
σοβατεπί και τοποθέτηση νέου (αντιολισθυητικού υψηλής αντοχής)
με ακριλική κόλλα
Αντικατάσταση φωτοκουρτίνας μαζί με τροφοδοτικά και
παρελκόμενα εγκατάστασης
Αντικατάσταση Encoder αυτόματης θύρας (set) Αναγκαία
απομάκρυνσης των σακπουλών άλατος
Αντικατάσταση του κομβίου ανοιγματος Θυρών θαλάμου
Αντικατάσταση πλακέτας SHCU 1.Q/SCHINDLER
Αντικατάσταση Inverter λόγω εισροής υδάτων σ' αυτόν
Αντικατάσταση πλακέτας τροφοδοσίας
Αντικατάσταση θερμοστάτη επαφης
Αντικατάσταση μπουτόν
Χρήση γερανού με καλάθι
Αντικατάσταση μπουτόν
Κατασκευή αντλιοστασίου δημιουργία μικρού φρεατίου 50Χ50Χ50
με κομπρεσερ
Αποκομιδή Μπάζων
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα της ΔΕΗ με τοποθέτηση
ασφάλειας 25 Α
Τοποθέτηση 2 φωτιστικών εντός του φρέατος Καλωδίωση
Φωτιστικά Αφαλείας 2ΤΕΜ.
Λαμπτήρες
Απόξεση παλαιών σιλικονών στην οροφή Υλικά οροφής
Εργατικά 1 ημέρας τουλάχιστον
Χρήση γερανού με καλάθι
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στις 2 πλευρές άνωθεν
του θαλάμου

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση των ασφαλειών με νέες 3Χ35 προστασία καλωδίου

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Επισκευή της διαταξης κλήσης εκτάκτου ανάγκης του ανελκυστήρα

ΚΑΡΟΛΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ

2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση 1 Ηλεκτρομαγνητικού διακόπτη
Αντικατάσταση 2 επαφών κλειδαριάς της θύρας του τελευταίου
ορόφου
Επαναπρογραμματισμός inverter θύρας θαλάμου (αποξήλωση,
μεταφορά σε ηλεκτρολογικό εργαστήριο και επανατοποθέτηση)
Τοποθέτηση ελαστικών αποσβεστήρων
Εγκατάσταση νέου button inox με φωτεινή ένδειξη
Προμήθεια νέου ξύλινου πατώματος ετοίμου στις σωστές
διαστάσεις και υποδόχες, επιστρωμένο με το κατάλληλο
αντιολισθητικό ανθεκτικό δάπεδο
Αντικατάσταση 2 ολισθητήρων Θαλάμου
Κατασκευή Αντλιοστασίου στο βάθος του πυθμένα Δημιουργία
μικρου φρεατίου 50Χ50Χ50 με κομπρεσερ (εκσκαφή)
Αποκομιδή μπαζών
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτερο διακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με Πίνακα
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Δημιουργία μικρού φρεατίου 50Χ50Χ50 με κομπρεσερ Εκσκαφή
Αποκομιδή Μπαζών
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση Αντλίας με Φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα ΔΕΗ με τοποθέτηση ασφάλειας
25Α
Αποκατάσταση εκκρεμοτήτων για πιστοποίηση Δημιουργία μικρού
φρεατίου 50Χ50Χ50 με κομπρεσερ Εκσκαφή
Αποκομιδή μπαζών
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση Αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχετευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα ΔΕΗ με τοποθέτηση ασφάλειας
25Α
Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων εντός των σκαφών στο Φρεάτιο
Τοποθέτηση Συσκευής Αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
Θαλάμου (Τηλέφωνο)
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας εντός του Θαλάμου
Προσθήκη τμήματος κοιλοδοκού στον υπάρχοντα κοιλοδοκό της
επικάθησης του Ανελκυστήρα
Επισκευή πλακέτας διόρθωσης με ανοικτές Θύρες
Τοποθέτηση ενός κάτω τερματικού διακόπτη
Αντικατάσταση της οθόνης ένδειξης κατεύθυνσης κίνησης του
ανελκυστήρα
Προσθήκη 20 lit υδραυλικού ελαίου στην μονάδα ισχύος του
ανελκυστήρα
Προσθήκη αντηρίδων για την στήριξη στα κατωκάσια
Κατασκευή αντλιοστασίου δημιουργία μικρού φρεατίου 50Χ50Χ50
με κομπρεσερ
Αποκομιδή Μπάζων
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτεροδιακόπτη

Αμτικατάσταση της μπαταρίας 12 V στην αυτόματη θύρα του
θαλάμου
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας
Αφαίρεση παλαιού κρυστ'αλλου τοποθέτηση νέου
1,49m*2,78m=4,142m2
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα της ΔΕΗ με τοποθέτηση
ασφάλειας 25 Α
Αντικατάσταση ρόδες σασσί (θαλάμου) τεμαχια 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση τριφασικού μετασχηματιστή
Αντικατάσταση ρόδες Σασσί (θαλάμου) 4ΤΕΜ.
Αντικατάσταση Υαλοπίνακα κάλυψης φρεατίου
Αντικατάσταση μπουτόν (έχει σπάσει)
Προσθήκη τμήματος κοιλοδοκού στον υπάρχοντα κοιλοδοκό της
επικάθισης του Ανελκυστήρα
Τοποθέτηση συστήματος δοκιμής αρπάγης εντός του Φρεατίου
Τοποθέτηση ποδιάς (μεταλλική προστασία 75 cm) στο κατώφλι του
θαλάμου
Τοποθέτηση τμήματος κοιλοδοκού στον υπάρχοντα κοιλοδοκό της
επικάθισης του ανελκυστήρα
Τοποθέτηση 2 λαμπτήρων εντός των σκαφών στο Φρεάτιο
Τοποθέτηση ποδιάς στο κατώφλι του θαλάμου
Τοποθέτηση συστήματος δοκιμής αρπάγης εντός του Φρεατίου
Τοποθέτηση κομβίου ανοίγματος Θυρ΄ων στην Κομβιοδόχο του
Θαλάμου
Τοποθέτηση 2 Λαμπτήρων εντος των σκαφών στο Φρεάτιο
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
Θαλάμου
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας εντός του Θαλάμου
Προσθήκη τμήματος κοιλοδοκού στον υπάρχοντα κοιλοδοκό της
επικάθισης του Ανελκυστήρα
Επισκευή πλακέτας διόρθωσης με ανοιχτές θύρες
Τοποθέτηση ενός κάτω τερματικού διακόπτη
Αντικατάσταση του encoder της αυτόματης θύρας θαλάμου του
ανελκυστήρα
Εγκατάσταση ενός επιπλέον δεύτερου button Inox με φωτεινή
ένδειξη
Αντικατάσταη 1 κομβίου κλήσης στον Ανελκυστήρα
Αντικατάσταη 2 Κομβίων κλήσης στην κομβιοδόχο του θαλάμου
Αντικατάσταση 2 ολισθητήρων στο πλαίσιο του θαλάμου
Αντικατάσταση των ολισθητήρων (2) στο πλαίσιο του θαλάμου του
Ανελκυστήρα
Αποκόλληση των παλαιών φθαρμένων στηριγμάτων
Ηλεκτροσυγκόλληση νέων στηριγμάτων
Δημιουργία μικρού φρεατίου 50χ50χ50 με κομπρεσερ (εκσκαφή)
Αποκομιδή μπαζών
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον Πίνακα της ΔΕΗ με τοποθέτηση
ασφαλείας 25Α
Δημιουργία μικρού φρεατίου 50χ50χ50 με κομπρεσερ (εκσκαφή)
Αποκομιδή μπαζών Κρέμασμα του εμβόλου με παλαγκο
αποσυναρμολόγηση εμβόλου
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία και Εργασία
μετακινήσεις
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτεροδιακόπτη και Προμήθεια νέου
στεγανωτικού δακτυλίου εμβόλου
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδουκαι
Προμήθεια ξύστρας προστασίας στεγανωτικού
Ηλεκτρική σύνδεση με τον Πίνακα της ΔΕΗ με τοποθέτηση
ασφαλείας 25Α
Αντικατάσταση κλειδαριών 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση button κλήσεως ορόφου KONE
Αντικατάσταση φωτοκουρτίνας
Νέο INVERTER
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Απόξεση-καθαρισμός παλαιών συρρικνωμένων σιλικονών.
Τοποθέτηση νέων ελαστομερών και πολυουρεθανικ΄ων υλικών
(λευκό χρώμα και όχι μαυρο) μεγάλης αντοχή
Απασχόληση τεχνιτών με ισχυρά διαλυτικά και καθαριστικά τζαμιών
χρήση επεκτεινόμενης σκάλας
Αποξήλωση παλαιού δαπέδου Εξαγωγή πατώματος και σοβατεπί
τοποθέτηση νέου (Αντιολισθητικού υψηλής αντοχής)
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας εντος του θαλάμου
Τοποθέτηση καλωδίωσης εντός του φρέατος & Τοποθέτηση
προστατευτικού Κιγκλιδώματος στις 2 Πλευρές άνωθεν του
Θαλάμου
Τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλέιας εντός του φρέατος
Δύο Λαμπτηρες Φωτιστικού ασφαλείας φρέατος & Τοποθέτηση
Μπαταρίας 12 V στον πίνακα χειρισμού του Ανελκυστήρα
Δημιουργία μικρού φρεατίου 50Χ50Χ50 με Κομπρεσερ (εκσκαφή)
Αποκομιδή Μπαζών
Εγκατάσταση μιας νέας κομβιοδόχου Inox με κομβίο Ο/Ε και βέλη
πορείας
Τοποθέτηση 2 νέων μηχανικών προτερματικών διακοπτών
Εγκατάσταση μιας νέας κομβιοδόχου ορόφου
Αντικατάσταση 3 επαγωγικών διακοπτών άνωθεν του Θαλάμου του
Ανελκυστήρα
Τοποθέτηση νέας οροφοένδειξης, inox,ψηφιακής, έγρωμης με τόξα
πορείας (μόνο το ηλεκτρονικό μέρος)
Αντικατάσταση των καλωδίων των φωτιστικών σημείων (σποτ) του
Θαλάμου
Αντικατάσταση των κλεμών των φωτιστικών σημείων (σποτ) του
Θαλάμου
Αντικατάσταση των καλωδίων των φωτιστικών σημείων (σποτ) του
Θαλάμου
Αντικατάσταση των κλεμών των φωτιστικών σημείων (σποτ) του
Θαλάμου
Προσθήκη 1 δοχείου λαδιού στο Καζάνι της ανλίας 20 lit
Σφυρηλάτηση Θυρών
Αντικατάσταση μιας κλειδαριάς στην εσωτερική θύρα θαλάμου
Αντικατάσταση του Μηχανισμού της εξωτερικής Θύρας
Αντικατάσταση 2 Ράουλων Κλειδαριάς
Επανατοποθέτηση ζύγισμα της θύρας Αντικατάσταση λαμών
Τοποθέτηση Φωτοκυττάρου στη θύρα του θαλάμου του
ανελκυστήρα
Τοποθέτηση Φωτοκυττάρου στη θύρα του θαλάμου του
ανελκυστήρα

ΑΙΡ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΙΡ

2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση ιμάντα-συρματόσχοινο αυτόματης θύρας θαλάμου

ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΥΛΩΝΑ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση 2 ολισθητήρων θαλάμου
Τοποθέτηση Φωτοκυττάρου στη Θύρα του Θαλάμου

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Τοποθέτηση 2 ελαστικών επικαθίσεων στον πυθμένα του Φρεατίου

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση Φωτιστικού ασφαλείας εντός του Θαλάμου
Καλωδίωση για τοποθέτηση 2 φωτιστικών εντός του Φρέατος
Φωτιστικά ασφαλείας εντος του Φρέατος
Δύο Λαμπτήρες
Αντικατάσταση των 2 καμμένων Φωτοκυττάρων στις Θύρες του
Θαλάμου
Προσθήκη ενός δοχείου λαδιού στο καζανι της αντλίας 20 lit
Αντικατάσταση ενός κομβίου στην κομβιοδόχο του Ανελκυστήρα
(INOX Φωτιζόμενο)
Αντικατάσταση 1 κομβίου κλήσης στην κομβιοδόχο του Θαλάμου
(INOX Φωτιζόμενο)
Αποξήλωση παλαιού δαπέδου. Εξαγωγή πατώματος και σοβατεπί
και τοποθέτηση νέου (αντιολισθητικού υψηλής αντοχής) με
ακριλική κόλλα
Τοποθέτηση Φωτοκυττάρου στην θύρα του θαλάμου
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Τοποθέτηση ηλεκτρικού διακόπτη στην θυρίδα του φρεατίου (με
καλώδιο μέχρι τον πίνακα)
Δημιουργία μικρού φρεατίου 50Χ50Χ50 με κομπρεσερ
Αποκομιδή μπαζών
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα με διαμόρφωση οπής εξόδου
Αντικατάσταση μπαταρίας πίνακα
Αντικατάσταση ολισθητήρων πόρτας θαλάμου τεμ 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση ράουλου ανάρτησης πόρτας εξωτερικής ισογείου
Αντικατάσταση ρόδας θαλάμου 2 τεμαχια
Κατασκευή αντλιοστασίου στο βάθος του πυθμένα Δημιουργία
μικρού φρεατίου 50Χ50Χ50 με κομπρεδέρ (εκσκαφή)
Αποκομιδή μπαζών
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα ΔΕΗ με τοποθέτηση ασφάλειας
25Α
Τοποθέτηση Φωτοκυττάρου στη θύρα του θαλάμου του
ανελκυστήρα

ΑΥΛΩΝΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΕΚ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Ανάρτηση θαλάμου με παλάγκο Λύσιμο πέρασμα νέων ελατηρίων

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ

2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Δημιουργία μικρού φρεατίου 50Χ50Χ50 με κομπρεσερ
Αποκομιδή Μπαζών
Μόρφωση τοιχωμάτων και πυθμένα με τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση αντλίας με φλοτεροδιακόπτη
Ελαστική σωλήνα αποχέτευσης με διαμόρφωση οπής εξόδου
Ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα της ΔΕΗ με τοποθέτηση
ασφάλειας 25Α
Αντικατάσταση τεσσάρων (4) ολισθητήρων στο πλαίσιο του
Θαλάμου
Αντικατάσταση του μηχανισμού οδήγησης κλειδώματος της
αυτόματης θύρας του θαλάμου (ψαλίδια επαφές μάνδαλο)
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
θαλάμου
Τοποθέτηση 2 Λαμπτήρων εντος των σκαφών στο φρεάτιο
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
θαλάμου
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας εντός του θαλάμου
Τοποθέτηση 2 Λαμπτήρων εντος των σκαφών στο φρεάτιο
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
θαλάμου
Τοποθέτηση ασφαλειών ράγας
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας εντος του θαλάμου
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
θαλάμου
Επισκευή πλακέτας διόρθωσης με ανοικτές θύρες
Τοποθέτηση ασφαλειών ράγας
Αντικατάσταση των συρματόσχοινων ανάρτησης του θαλάμου με
(4Χ8mm) μικρότερης διαμέτρου ετσι ώστε η διάμετρος της
τροχαλίας να είναι 40 φορές μεγαλύτερ
Αντικατάσταση της μπαταρίας στον πίνακα χειρισμού του
ανελκυστήρα
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
θαλάμου
Αντικατάσταση της μπαταρίας στον πίνακα χειρισμού του
ανελκυστήρα
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
θαλάμου
Αντικατάσταση μπουτόν κλίσεως θαλάμου ισογείου (ενδειξη 0)
Αντικατάσταση 2 ρόδες θαλάμου (σασσί άνω μέρος)
4 παπουτσάκια εξωτερικής πόρτας χαξμαν
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση 2 ρόδες θαλάμου (σασσί άνω μέρος)
Αντικατάσταση 2 ρόδες θαλάμου (σασσί άνω μέρος)
1 Ζεύγος Φωτοκυττάρου πόρτας χαξμαν
Αντικατάσταση ιμάντα πόρτας θαλάμου
Αντικατάσταση inverter πόρτας
Τοποθέτηση 2 Λαμπτήρων εντος των σκαφών στο φρεάτιο
Αντικατάσταση της μπαταρίας στον πίνακα χειρισμού του
ανελκυστήρα
Τοποθέτηση 2 Λαμπτήρων εντος των σκαφών στο φρεάτιο
Τοποθέτηση συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας εντός του
θαλάμου
Επισκευή του συστήματος κλειδώματος (ψαλίδι) της θύρας του
θαλάμου (μ εταφορά σε μηχανουργείο)-προσθήκη νέων πείρων ,
λαμών
Αντικατάσταση της μπαταρίας στον πίνακα χειρισμού του
ανελκυστήρα
Αντικατάσταση του κομβίου ανοίγματος των θυρών του
Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση των συρματόσχοινων ανάρτησης του ανελκυστήρα
(5Χ10mm)
Τοποθέτηση μεταλλικού καλύμματος άνωθεν του Μ/Σ
Τοποθέτηση θερμικού στον κινητήριο μηχανισμό
Αντικατάσταση καμμένων ρελε εντολών ανοίγματος-κλεισίματος
Αντικατάσταση του προτερματικού διακόπτη
Μεταφορά σε Μηχανουργείο και επισκευή των θυρόφυλλων
Επισκευή των μηχανισμών κλειδαριάς της αυτόματης θύρας σε
μηχανουργείο καθώς και των αναρτήσεων τους, αντικατάσταση
ράουλων
Αποξήλωση του οδηγού κύλισης της αυτόματης θύρας του
ανελκυστήρα και μεταφορά σε μηχανουργείο για επισκευή

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση του μηχανισμού κλειδώματος της εξωτερικής θύρας

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση επαφών θύρας
Αντικατάσταση της ράβδου του μηχανισμού της θύρας του
θαλάμου
Αποξήλωση των φύλλων της θύρας του ορόφου και μεταφορά τους
σε μηχανουργείο για επισκευή
Αντικατάσταση των ολισθητήρων στο πλαίσιο του Θαλάμου του
Ανελκυστήρα 4 τεμάχια
Διάνοιξη κατάλληλων οπών στο κάλλυμα του μηχανισμού
Τοποθέτηση ανεμιστήρα για εισαγωγή αέρα προς τον μηχανισμό
Αυτοματισμός Ανεμιστήρα μέσω θερμοστάτη επαφής, καλωδιώσεις
ισχυρών καθώς και ασθενών ρευμάτων
Αντικατάσταση μπουτόν κλίσεως θαλάμου ισογείου (ενδειξη 0)
Αντικατάσταση Μπουτόν 4ΤΕΜ.
Αντικατάσταση μίας εξωτερικής κομβιοδόχου με την πλακέτα την
οροφοένδειξη και το κομβίο κλήσης (Kleemann)
Αντικατάσταση της πλακέτας επικοινωνίας μεταξύ εξωτερικής
κομβιοδόχου και πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα
Απόξεση καθαρισμος παλαιών συρικνομένων σιλικονών Υλικά
Οροφής
Εργατικά μιας ημέρας τουλάχιστον για μόνωση οροφής ασανσέρ
και δαπέδου
Χρήση γερανού με καλάθι
Προσθήκη αντηρίδων για την στήριξη στα κατωκάσια
Τοποθέτηση προστατευτικού κυγκλιδώματος στις 2 πλευρές άνωθεν
του θαλάμου
Τοποθέτηση κοιλοδοκού επικάθισης λόγω οξείδωσης
Τοποθέτηση 2 φωτιστικών εντος του φρέατος Καλωδίωση
Φωτισρικά ασφαλείας
Λαμπτήρες
Απόξεση παλαιών υλικών οροφής και τοποθέτηση νέων
σταγανοποίηση Υλικά οροφής
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ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ

2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΝΤΖΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΩΝΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ

2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Εργατικά μιας ημέρας τουλάχιστον για μόνωση οροφής ασανσέρ
και δαπέδου
Χρήση γερανού με καλάθι
Αντικατάσταση μηχανισμού αυτόματης πόρτας ορόφου & ενός
μηχανισμού αυτόματης πόρτας θαλάμου εταιρείας KLEEMAN λόγω
παραβίασης από την Πυροσβεστική για
Αντικατάσταση ιμάντα μετάδοσης κίνησης αυτόματης θύρας
θαλάμου Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση Μπουτόν Ισογείου θαλάμου
Αντικατάσταση Μπουτόν εξωτερικό στον 1ο Οροφο
Αντικατάσταση Μπουτόν εξωτερικό Ισογείου στον μεσαίο
Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση μπαταρίας στον Πίνακα
Αντικατάσταση Inverter Πόρτας
Αντικατάσταση άνω προτερματικού διακόπτη
Αντικατάσταση ράουλα ανάρτησης θύρας Ισογείου 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση ράουλα ανάρτησης θύρας Ισογείου 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση Μπαταρίας
Αντικατάσταση Μπαταρίας
Προμήθεια και εγκατάσταση 1 σετ απασφάλισης αυτόματης πόρτας
ορόφου (μοχλός απασφάλισης+υποδοχή τριγώνου
κλειδιού+ελατήριο Απασφάλισης) από την εταιρί
Αντικατάσταση Μπουτόν εξωτερικής κλίσης
Αντικατάσταση εξωτερικού Μπουτόν
Αντικατάσταη επαφής εξωτερικής πόρτας
Display DOT
Display SEG
Αντικατάσταση μπαταριών 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση επαφής Πόρτας
Αντικατάσταση Display SEG-D
Αντικατάσχταση πλακέτας Asixa 33 Schindler
Αντικατάσταση Πλακέτας EBBIO 1.Q Schindler
Αντικατάσταση 1 πλακέττας Schindler GCIOB 360.Q
Μεταφορικά-Αμεση παράδοση
Αντικατάσταση 1 κομβιοδόχου ορόφου Schindler S3300 με μηχανικό
κομβίο
Αντικατάσταση επαφή εξωτερικής Θύρας
Αντικατάσταση Ιμάντα πόρτας
Αντικατάσταση τροχαλίας με σύστημα νεκρού χρόνου
Αντικατάσταση Display SEG-D
Αντικατάσταση Ρόδες Σασί τεμάχια 4ΤΕΜ.
Αντικατάσταση Ράουλα κλειδαριάς 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση παπούτσια πόρτας Θαλάμου (ντίζες) ειδική
κατασκευή τεμάχια 4ΤΕΜ.
Αντικατάσταση υαλοπίνακα εξωτερικής πόρτας Ισογείου
Αντικατάσταση Ιμάντα πόρτας
Αντικατάσταση Ράουλα κλειδαριάς 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση Ράουλου ανάρτησης Θύρας Θαλάμου
Αντικατάσταση συστήματος γραναζιού
Αντικατάσταση Ιμάντα πόρτας Ισογείου

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2014

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Προμήθεια ενός (1) τροφοδοτικού Siemens 170-550V AC 24V DC 5A

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2014
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση Μπουτόν Κλειδαριάς
Μπουτόν
Display SEG-D

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση μπουτον κλήσεως θαλάμου 1ου ορόφου εξωτερικό

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση Μετασχηματιστή
Αντικατάσταση Μπράτσο κλειδαριάς
Αντικατάσταση μπουτον θαλάμου με ένδειξη 1
Αντικατάσταση Λουκέτου Μηχανοστασίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση δύο (2) μαγνητικών διακοπτών Schindler ποσού
Επιπλέον κόστος για εργασίες γερανού & καλαθοφόρου για
τοποθέτηση τζαμιών
Αντικατάσταση φωτισμού φρεατίου & σχετικής καλωδίωσης
Επισκευή θυρών για διάκενα
Επανατοποθέτηση stop πυθμένα σε προσβάσιμο σημείο
Επισκευή αρπάγης
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας, μπαταρίας και σειρήνας
Αντικατάσταση αυτόματης τηλεφ συσκευής
Τοποθέτηση ορθών σημάνσεων
Επανατοποθέτηση συρματόσχοινου με κώνους & ελατήρια
Αντικατάσταση Φωτισμού φρεατίου και σχετικής καλωδίωσης
Επισκευή θυρών για διακένα
Επανατοποθέτηση stop πυθμένα σε προσβάσιμο σημείο
Επισκευή αρπάγης
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας, μπαταρίας και σειρήνας
Αντικατάσταση αυτόματης τηλεφ συσκευής
Τοποθέτηση ορθών σημάνσεων
Λαμπτήρες θαλάμων 10 ΤΕΜ.
Λαμπτήρες θαλάμων 10 ΤΕΜ.
Λαμπτήρες θαλάμων 10 ΤΕΜ.
Προμήθεια ενός (1) εμδεικτικού ορόφου κάθετο (Indicator Vertical
LINS V Compi)
Επαναπρογραμματισμός όλων των Ανελκ πλην Προέδρου για την
στάση τους σε όλους τους ορόφους
Συμπλήρωση 40 lit λάδι στο καζάνι
Αντικατάσταση ενός (1) σιγαστήρα του δοχείου λαδιού Τ600
KLEEMAN
Δύο (2) δοχεία Υδραυλικού ελείου

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση 1 Συρματόσχοινου της Θύρας του Ορόφου 900mm

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΚΕΚ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΕΚ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΕΚ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση 1 Κομβιοδόχου ορόφου Schindler S3300 με
μηχανικό κομβίο
Αντικατάσταση καλύμματος φωτισμού θαλάμου
Αντικατάσταση φωτοκυττάρου με νέα βάση
Αντικατάσταση Ράουλουθ Ανάρτησης
Αντικατάσταση επαφών θύρας θαλάμου
Αντικατάσταση σειρήνας
Μπαταρίες και στους 2 Ανελκυστήρες
Αντικατάσταση φωτοκουρτίνας
Αντικατάσταση ρόδες ανω μέρους σασιού 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου
Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας
Αντικατάσταση Ράουλου ανάρτησης πόρτας
Επισκευή θυρών για διακένα
Επανατοποθέτηση stop πυθμένα σε προσβάσιμο σημείο
Επισκευή αρπάγης
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας, μπαταρίας και σειρήνας
Αντικατάσταση αυτόματης τηλεφ συσκευής
Τοποθέτηση ορθών σημάνσεων
Αντικατάσταση συρματοσχοίνων-κώνων & τροχαλίας μηχανής
Αντικατάσταση φωτισμού φρεατίου & σχετικής καλωδίωσης
Επισκευή θυρών για διακένα
Επανατοποθέτηση stop πυθμένα σε προσβάσιμο σημείο
Επισκευή αρπάγης
Αντικατάσταση φωτιστικού ασφαλείας, μπαταρίας και σειρήνας
Αντικατάσταση αυτόματης τηλεφ συσκευής
Αντικατάσταση καζανιού με ασφαλοδιακόπτη
Τοποθέτηση ορθών σημάνσεων
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΕΚ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΙΡ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΝΤΖΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΚΑΥΛ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΝΤΖΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΝΤΖΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΝΤΖΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Ηλεκτρική εγκατάσταση για λειτουργία εξωτερικών κλήσεων
Ανελκυστήρα 15m
Αντικατάσταση ρόδες Σασιού 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταη 2 ράουλα ανάρτησης-4 ράουλα έκκεντρα-1 ράουλο
ζεύξης και 6 ολισθητήρες πόρτας
Αντικατάσταση τροφοδοτικού πίνακα
Αντικατάσταση τροφοδοτικού πίνακα
Αντικατάσταση Inverter πόρτας (fermator)
Αντικατάσταση set καλωδίων και φισσών
Προμήθεια πατώματος ανελκυστήρα για αντικατάσταση του
Αντικατάσταση kit Inverter πόρτας & μοτέρ
Αντικατάσταση Ταχογεννήτριας
Μόνωση Φρεατίου στο ύψος των περσίδων εξαερισμού
Αντικατάσταση ολοκληρωμένου πλακέτας
Αντικατάσταση επαφής πόρτας 1ου Ορόφου
Αντικατάσταση 4 Μπουτόν θαλάμου (Βανδαλισμός)
Αντικατάσταση πλακέτας τροφοδοσίας PTC DOPPLER
Επισκευή Κεντρικής Πλακέτας σε Ειδικό Ηλεκτρονικό Εργαστήριο.
Αντικατάσταση 4 ολοκληρωμένων (τσιπ) πλακέτας και ενός
μαγνητικού
Σπασμένοι μεντεσέδες στην καταπακτή εισόδου στο Μηχανοστάσιο
του Ανελκυστήρα λόγω οξείδωσης
Αντικατάσταση Ιμάντα Κίνησης αυτόματης πόρτας θαλάμου
Αντικατάσταση μίας (1) ελαστικής επικάθισης ACLA τύπος Β autan 5
(300181) Γερμανίας
Αντικατάσταση ενός (1) ενδεικτικού ορόφου κάθετο (indicator
vertical LINS.V comp) Ανελκυστήρα SN-6118 του κτιρίου (Β) στον ΣΣ
Μεταμόρφωσης
Αντικατάσταη μίας (1) πλακέτας μπουτόν Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση μίας (1) πλακέτας interface μπουτόν Ανελκυστηρα
Μπαταρία Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση δύο (2) Μπουτόν 40€/τεμ
Οροφοενδείξεις δύο (2) με καλωδιοταινία
Αντικατάσταση τσιμούχας εμβόλου
Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου
Πλακέτα GCIOB 360 Q/SCHINDLER
Πλακέτα Asixa/SCHINDLER
Αντικατάσταση ενός (1) VVVF drive fermater της αυτόματης θύρας
θαλάμου
Αντικατάσταση ενός (1) encoder κινητήρα αυτόματης θύρας
θαλάμου
Αντικατάσταση ενός (1) γραναζιού αυτόματης θύρας θαλάμου
Αντικατάσταση Inverter και μοτερ πόρτας χαξμαν
Αντικατάσταση 4 ρόδες θαλάμου κάτω μέρος
Αντικατάσταση 2 Μπουτόν κλήσεως
Αντικατάσταση 4 ρόδες θαλάμου κάτω μέρος
Αντικατάσταση 2 προτερματικών διακοπτών
Αντικατάσταση μπαταριας πίνακα
Αντικατάσταση Μπουτον Εξωτερικό
Αντικατάσταση μπουτόν
Αντικατάσταση μπουτόν και display seg-d με καλοδιοταινία
ισογείου
Αντικατάσταση φωτοκυττάρου
Αντικατάσταση inverter πόρτας (Βουλγαρίας)
Αντικατάσταση μπουτόν
Αντικατάσταση φωτοκυττάρων (τεμ 2) και στις 2 πόρτες
Αντικατάσταση Ιμάντα πόρτας
Ιμάντας πόρτας
Στοπ νεκρού χρόνου
Προμήθεια μιας Κομβιοδόχου ορόφου SCHINDLER S3300 με
μηχανικό κομβίο
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ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ

2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Προμήθεια 1 πλακέτας μπουτόν
Προμήθεια μιας πλακέτας Interface μπουτόν
Αντικατάσταση μίας (1) κομβιοδόχου ορόφου (Ισόγειο) schindler
S3300
Αντικατάσταση μίας (1) φωτοκουρτίνας θύρας θαλάμου στον
ανελκυστήρα 5564
Αντικατάσταση 4 ολισθητήρων θαλάμου και 3 μαγνητικών
αισθητήρων
Αντικατάσταση Ιμάντα πόρτας
Αντικατάσταση Inverter πόρτας metron
Αντικατάσταση πλακέτας κλήσεων
Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου
Αντικατάσταση display seg-d με μανδάλωση και μπουτόν fmq-b
καθώς και στεγανοποίηση με σιλικόνη
Αντικατάσταη 2 ολισθητήρων θαλάμου
Αντικατάσταση μπουτον θαλάμου
Αντικατάσταση εξωτερικού μπουτόν 1ου Ορόφου
Αντικατάσταση kit inverter & μοτέρ πόρτας Χάξμαν
Αντικατάσταση kit inverter & μοτέρ πόρτας Χάξμαν
Αντικατάσταση αντλίας
Προμήθεια μίας (1) Ταχογεννήτριας Schindler
Προμήθεια ενός (1) σετ πορτάκια ορόφου αυτόματης πόρτας
γυάλινα με επένδυση inox
Προμήθεια ενός κινητήρα αυτόματης πόρτας

ΚΕΚ ΣΚΑ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση μπαταριών απεγκλωβισμού και μπαταρίας πίνακα

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ

2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση 2 Μπουτόν εξωτερικά
Αντικατάσταση επιτηρητή
Αντικατάσταση Μπουτόν
Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου
Αντικατάσταση Μπαταρίας
Αντικατάσταση ρελέ
Αντικατάσταση Inverter
Επισκευή μοτερ πόρτας στο εργαστήριο της Χαξμαν στην
Θεσσαλονίκη
Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας ασφαλιστικών
Αντικατάσταση μίας (1) κομβιοδόχου ορόφου με μηχανικό κομβίο
Τοποθέτηση κόντακτ επικάθισης θαλάμου και στους 3
ανελκυστήρες
Αντικατάσταση μπουτον Ισογείου
Αντικατάσταση 2 ράουλα ανάρτησης πόρτας
Αντικατάσταση Μπαταρίας
Αντικατάσταση αντλίας υδάτων Φρεατίου
Προμήθεια μίας Κομβιοδόχου θαλάμου (revision) RA-2
Επιδιόρθωση καταπακτής εισόδου στο μηχανοστάσιο του
Ανελκυστήρα με αντιακατάσταση των μεντεσέδων
Αντικατάσταση πλακέτας κλήσεων πίνακα
Αντικατάσταση επιτηρητή φάσεων
Αντικατάσταση μπουτόν κλήσεων με ετικέτες 1Ο Τεμάχια
Αντικατάσταση αντλίας υδάτων
Τριάντα ένα (31) δοχεία Υδραυλικού λαδιού πρωτογενούς των 18 lit
έκαστο
Προμήθεια κοχλιωτής αντλίας ALLWEILER RUC 140-43 παροχής
210lt/min
Προμήθεια μίας φωτοκουρτίνας στην πόρτα θαλάμου
Προμήθεια ενός τροφοδοτικού Siemens 170-550V AC 24V DC 5A
Αντικατάσταση μίας πλακέτας Schindler Smice 61.Q (ID594303)
Προμήθεια & Αντικατάσταση νέου υδραυλικού κινητήρα
εμβαπτιζόμενου τύπου ELMO Ιταλίας 20KW 400V Φ32 με βολάν
Ρελέ
Μαγνητικό
Ολισθητήρες Τεμ 2 τεμ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΙΡ

2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΑΙΡ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Αντικατάσταση Μαγνητικού αισθητήρα
Τέσσερις (4) Λάμπες σποτ Θαλάμου
Εμβολο μεγάλης Ταχύτητας
Καθρέπτης Μπιζουτέ 110Χ79cm
Υλικά Τοποθέτησης
Plexy Glass 39X39cm
Τέσσερις (4) Λάμπες σποτ Θαλάμου
Μία (1) μπουτονιέρα Θαλάμου
Καθρέπτης Μπιζουτέ 110Χ79cm
Υλικά Τοποθέτησης
Plexy Glass 39X39cm
Τέσσερις (4) Λάμπες σποτ Θαλάμου 12 V
Ζεύγος Φερμουϊτ
Στοπ Φρεατίου
Προμήθεια ένος γραναζιού κινητήρα αυτόματης πόρτας θαλάμου
Αντικατάσταση Δεξιού οπτικού στην Πόρτα
Αντικατάστασ 1 ρελέ Διαφυγής του Πίνακα κινήσεως του
Ανελκυστήρα
Υλικά Οροφής
Εργατικά 1 ημέρας
Χρήση γερανού με Καλάθι
Προσθήκη αντιρίδων για στήριξη στα κατωκάσια
Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στις 2 πλευρές άνωθεν
του θαλάμου
Τοποθέτηση κοιλοδοκού επικάθισης λόγω οξείδωσης
Αφαίρεση 3 παλαιών κρυστάλλων και τοποθέτηση 2 νέων
4,26m2Χ2=8,52m2
Τοποθέτηση κρυστάλλου θύρας και αφαίρεση παλαιού
Προμήθεια ενός κινητήρα αυτόματης θύρας
Αντικατάσταση 8 τεμαχίων ροδών κύλισης στο σασί του θαλάμου
ροδών κύλισης στο σασί του Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση 2 τεμαχίων ολισθητήρων των 16mm (L=140mm)
Αντικατάσταση 2 τεμαχίων ολισθητήρων των 16mm (L=100mm)
Επισκευή κεντρικής πλακέτας
Αντικατάσταση Πλακέττας Τηλεφώνου Ασφαλείας και καπάκι με
μικρόφωνο και μεγάφωνο
Αντικατάσταση ενός τροφοδοτικού Siemens 170-550V
Αντικατάσταση Πλακέττας Τηλεφώνου Ασφαλείας και καπάκι με
μικρόφωνο και μεγάφωνο
Αντικατάσταση μετασχηματιστή κινήσεως
Αντικατάσταση ιμάντα πόρτας χαξμαν
Τοποθέτηση Ανοξείδωτης Φάσας στο Πάτωμα
Τοποθέτηση 2 Φάσες στο πάτωμα
Τοποθέτηση Φάσας στο Πάτωμα
Αντικατάσταση δεξιού οπτικού υπομηχανισμού πόρτας
Προμήθεια 1 set o-ring για block βαλβίδων λόγω διαρροής
Αντικατασταση κομβιοδόχου ορόφου SCHINDLER S3300 με
μηχανικό κομβίο
Επιτηρητής
Αντίσταση Λαδιού με ασφαλοδιακόπτη
Επιτηρητής
Ζεύγος
Αντίσταση Λαδιού με ασφαλοδιακόπτη
Αντικατάσταση Φωτοκουρτίνας
Επισκευή Κεντρικής Πλακέτας πίνακα σε ειδικό ηλεκτρονικό
εργαστήριο
Ολισθητήρες 2 τεμ
Μαγνητικό
Μπουτόν 2 τεμ
Αντικατάσταση πλακέτας ενδείξεων θαλάμου με καλωδίωση λόγω
Επαφές Θυρών 2ΤΕΜ.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2015

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ

2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Μπαταρίες 2ΤΕΜ.
Φώς Ασφαλείας
Μπαταρίες 2ΤΕΜ.
Φώς Ασφαλείας
Μπουτόν Θαλάμου 2ΤΕΜ.
Μπαταρίες 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση μπουτόν κλήσεων
Αντικατάσταση 2 ροδών θαλάμου
Αντικατάσταση 2 ροδών θαλάμου
Αντικατάσταση ελατηρίου Πόρτας
Inverter Πόρτας μέτρον
Ζεύγος Φερμουϊτ
Στοπ Φρεατίου
Αντικατάσταση Ολισθητήρα
Αντικατάσταση 2 ρόδες θαλάμου
Αντικατάσταση κιτ Inverter πόρτας
Αντικατάσταση 3 βοηθητικών ρελέ
Αντικατάσταση 3 βοηθητικών ρελέ
Αντικατάσταη 8 ολισθητήρων εσωτερικών θυρών και για τους 2
Ανελκυστήρες
Αντικατάσταη 1 ρόδας θαλάμου
Αντικατάσταη ρελέ διαφυγής finder
Αντικατάσταση 10 ολοκληρωμένων κλήσεων
Αντικατάσταη 3 μπουτών κλήσεων
Αντικατάσταση 4 ροδών θαλάμου
Αντικατάσταση δύο (2) συστημάτων Ρόδας Φ125Χ30/Φ20
Αντικατάσταση ροδών θαλάμου ανω μέρος (τεμ 4)
Αντικατάσταση ροδών θαλάμου ανω μέρος (τεμ 4)
Επισκευή κινητήρα 20 KW (περιέλιξη σε ειδικό ηλεκτρολογικό
εργαστήριο)
Επισκευή κινητήρα 20 KW (περιέλιξη σε ειδικό ηλεκτρολογικό
εργαστήριο)
Αντικατάσταση ηλεκτρικού κινητήρα αυτόματης θύρας
Επιτηρητής Φάσεων
Αντικατάσταση επαφής πόρτας
Αντικατάσταση 2 ολισθητήρων θαλάμου
Αντικατάσταση 4 ράουλα ανάρτησης θύρας
Θερμαντήρας ελαίου
Καλώδιο Σύνδεσης πίνακα κινήσεως με θερμαντικό σώμα
Θερμαντήρας ελαίου
Καλώδιο Σύνδεσης πίνακα κινήσεως με θερμαντικό σώμα
Θερμαντήρας ελαίου
Καλώδιο Σύνδεσης πίνακα κινήσεως με θερμαντικό σώμα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταση ενός (1) ιμάντα κίνησης αυτόματης θύρας θαλάμου

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταη μιας (1) πλακέτας στον Ανελκ του ΣΣ Μεταμόρφωσης

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Αντικατάσταη 2 κομβιοδόχων ορόφου ποσού
Αντικατάσταση Φερμουϊτ (Φρένα μηχανής)
Αντικατάσταση Φερμουϊτ (Φρένα μηχανής)
Αντικατάσταση μπουτον κλήσεων
Αντικατάσταση οροφοένδειξη (display)
Αντικατάσταση αντλιών και στους 2 Ανελκυστήρες
Αντικατάσταση inverter και μοτερ πόρτας και αντικατάσταση
ζεύγους Φωτοκυτάρρου
Αντικατάσταση 2 ολισθητήρων Θαλάμου
Αντικατάσταση ζεύγους Φωτοκυττάρου
Display
Καπάκι
Μπουτόν τεμ 2
Φωτοκύτταρο

ΚΑΝΤΖΑΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ

ΕΤΟΣ
2016
2016
2016

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ

ΕΙΔΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΒΛΑΒΗ 1
Αντικατάσταση δύο (2) μαγνητικών αιθητήρων
Αντικατάσταση μπουτον stop μπουτόν κλήσης 6ου και διακόπτη οnoff θαλάμου
Αντικατάσταση 8 ραουλων θυρών
Αντικατάσταση 3,5 m ιμάντας πόρτας, αντικατάσταση γρανάζι
ιμάντα, πειρος καρουλάκι τεντωτήρα ιμάντα-βάση τεντωτήρα
ιμάντα κομπλέ βάση για φωτοκύτταρα
Αντικατάσταση 2 επαφές θυρών
Αντικατάσταση Φερμουϊτ (φρένα μηχανής)
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 3
Αντικατάσταση επαφής εσωτερικής πόρτας
Αντικατάσταση φωτοκυττάρου με τροφοδοτικό
Αντικατάσταση ενός (1) στελέχους του μπλοκ βαλβίδων με βίδα
ρύθμισης
Αντικατάσταση 1 τζαμιού triplex πόρτας
Αντικατάσταση ενός τζαμιού πόρτας triplex στον Ανελκυστήρα Προς
Οινόη
Display
Stop
Display
Stop
Stop
Display
Ποδιά
Stop
Αντικατάσταση 1 Φωτοκυττάρου στον Ανελκ προς Πειραιά
Ποδιά
Κάλυμμα φωτιστικού σώματος BASIC 601Χ148Χ65 mm (ID
52516903)
Τηλεφωνική συσκευή (Intel phone) θαλάμου Ανελκυστήρα τεμ 2
Μονάδα Ηλεκτρονική INVERTER VVVF5-KLEFER θύρας Θαλάμου
Ηλεκτροκινητήρας θύρας θαλάμου VVVF 125/40 220 V KLEFER
Μονάδα Ηλεκτρονική INVERTER VVVF5-KLEFER θύρας Θαλάμου
Κρύσταλλο TRIPLEX 8+8 securit φρεατίου Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση ενός (1) υαλοπίνακα triplex
Ψαλίδι (κάμα) θύρας θαλάμου πλήρες αριστερό
Παπουτσάκι θύρας θαλάμου τεμ 4
Πλακέτα sec electronics E-Type (VASSLER)
Πλακέτα sec electronics E-Type (VASSLER)
Τηλεφωνική Συσκευή (Intel phone) θαλάμου Ανελκυστήρα
Αντικατάσταση 1 πινακίδας INOX της κομβιοδόχου του θαλάμου
στον Ανελκ sn-5565
Αντικατάσταση 1 πλακέτας interface μπουτόν Schindler Loncus 2.Q
Αντικατάσταη 1 πλακέτας μπουτόν ορόφου (επάνω) NWBPU
2.Q/Schindler
Αντικατάσταη 1 πλακέτας μπουτόν ορόφου (κάτω) NWBPU
2.Q/Schindler
Μπουτον κλήσεως BASE KONE τεμ 2
Καπάκια μπουτόν κλήσεως 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση τζαμιού διαστάσεων 2,0Χ2,2 πλάτους 5+5 mm
Μπουτόν Switch Μεταλλικό
Πλακέτα BELH
Ποδιά Λαμαρίνα Διαμ 85Χ80Χ2
Display
stop
Display
Τηλεφωνική Συσκευή (Intel Phone) Θαλάμου Ανελκυστήρα τεμ 2
stop
Παραβίαση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΙΡ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΤΟΣ
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ΚΕΚ ΡΕΝΤΗΣ
ΚΕΚ ΡΕΝΤΗΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2016

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2017
2017
2017

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Κλειδαριά Μηχανικής Μανδάλωσης Ωφέλιμου Μήκους περίπου 11
cm
Ψαλίδι θύρας θαλάμου πλήρες Αριστερό μήκους 700 mm (κωδ
Προμ 10519928)
Πλακέτα SP-16 για Πίνακα Ανελκυστήρα Α1
Κλειδαριά Μηχανικής Μανδάλωσης
Κλειδαριά Μηχανικής Μανδάλωσης για Ανελκ Ν1 προς Χαλκίδα
Κλειδαριά Μηχανικής Μανδάλωσης για Ανελκ Ν1 προς Αθήνα
Κλειδαριά Μηχανικής Μανδάλωσης για Ανελκ Ν1 & Ν2 τεμ 2
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 3
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 4
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 2
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 3
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 4
Αντικατάσταση 6 επαφών θυρών
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 2
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 2
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 2
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 3
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 2
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 4
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 2
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 3
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 2
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 3
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 2
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 3
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 3
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 3
Κύλινδρος (ομφαλός) Νο 54 πασπαρτού για μηχανοστασια ΑΝΕΛΚ
τεμ 2
Κλειδιά Κυλινδρου (ομφαλόυ) πασπαρτού τεμ 3
Κομβιοδόχος ορόφου Schindler (ID 55518811)
Καλώδιο σειριακής σύνδεσης κομβιοδόχου (ID 55504108)
Λουκέτο Ασφαλείας Νο 40 πασπαρτού τεμ 5
Κλειδαριά τύπου μπαγαζιέρας τεμ 5
Αντικατάσταση 1 κομβιοδόχου ορόφου με μηχανικό κομβίο στον
Ανελκυστήρα Νο 6048
Λουκέτο Ασφαλείας Νο 40 πασπαρτού τεμ 2
Κλειδαριά τύπου μπαγαζιέρας τεμ 1
Λουκέτο Ασφαλείας Νο 40 πασπαρτού τεμ 2
Κλειδαριά τύπου μπαγαζιέρας τεμ 1
Λουκέτο Ασφαλείας Νο 40 πασπαρτού τεμ 2
Κλειδαριά τύπου μπαγαζιέρας τεμ 1
Λουκέτο Ασφαλείας Νο 40 πασπαρτού τεμ 2
Κλειδαριά τύπου μπαγαζιέρας τεμ 1
Λουκέτο Ασφαλείας Νο 40 πασπαρτού τεμ 2
Κλειδαριά τύπου μπαγαζιέρας τεμ 1
Κάλυμμα φωτιστικού σώματος BASIC 601Χ148Χ65 mm (ID
52516903)
Γρανάζι MOTER KAG
Φωτοκουρτίνα Θύρα WECO Θαλάμου Πλήρης
Αναλογικός Θερμοστάτης Χώρου 10-60 Βαθμών 3τεμ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΙΡ

2017
2017
2017
2017
2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ

2017
2017
2017
2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2017
2017
2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Φωτιστικό Σώμα Πάγκου Τύπου LED TUBE Μήκους 1,50m/230 V
6τεμ
Ηλεκτρομαγνήτης Παραπάτου Μανδάλωσης
Χειραντλία H1-GR
Βάση Επικάθυσής BS-S4
Μεντεσές Βαρέως Τύπου τεμ 2
Μπουτονιέρα Ορόφου KSS με Καλωδίωση
Υαλοπίνακας Αυτόματης Θύρας Ορόφου και Θαλάμου (1,94Χ0,37)m
Τεμ 2
Κομβοδόχος Ορόφου FMQ BRAILE MR Πλήρης
Πλακέτα PCBC ELCO SMART MOVE Y
Τροχαλία Τριβής Μηχανής Φ450mm (5XΦ10mm) Στεφάνη FAER
Λαμαρίνα Γαλβανιζέ Με Αντηρλιδα (800Χ700mm)
Φωτιστικό Σώμα Πάγκου Τύπου LED TUBE Μήκους 1,15 m 230 V τεμ
6
MODUL INPUT OUTPUT DUPLEX SEC τεμ 8
Ολοκληρωμένο LINEAR TD62783AP τεμ 12Χ8,00 €=96,00 €
Μανταλάκι Ψαλιδιούβ Αυτόματης Πόρτας HAXMAN τεμ 2

ΚΑΡΟΛΟΥ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Πλακέτα Κλήσεων & Οροφοενδείξεων CAR MODULE-SEC-E TYPE CAR

ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2017
2017
2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΦΙΔΝΩΝ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Τηλεφωνική Συσκευή (Intel Phone) Θαλάμου Ανελκυστήρα
Ελαστικό Δάπεδο 1,30Χ2,00 m
Κάρτα SIM για τον Ανελκυστήρα 6031
Πλαίσιο inox με τζάμι Δίφυλλης τηλεσκοπικής πόρτας καθαρού
ανοίγματος 900 mm Geman Hellas
Μονάδα Ελάγχου Ασφαλούς Θέσης Θαλάμου (Safety Module)
Κομβιοδόχος Ορόφου FMQ BRILAIER MR Πλήρης τεμ 2
Ελατήρια Ισοτάνυσης Συρματόσχοινων Ανελκυστήρα ΤΕΜ 10
Θερμαντήρας Λαδιού KL Πλήρες τεμ 2
Τροφοδοτικό Σειρήνας Emergency Charger 12 V -2A-1,3 Ah+Strin
Κομβίο Alarm λειτουργίας σειρήνας
Ηλεκτρονική Πλακέτα Sec Electronics E-type (Vassler)
Πλακέτα Αυτόματης Geman VVVF 1.2 SUN
Ηλεκτρονική Πλακέτα Sec Electronics E-type (Vassler)
ΚΩΔ 317340100 Πλάκα Μεταλλικη INOX Μπουτονιέρα Ορόφου
Τεμάχια 4
ΚΩΔ 317340065 Πλακέτε GEMAN VVVF 1.2 SUN

ΑΦΙΔΝΩΝ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΩΔ 317340065 Πλακέτα GEMAN VVVF 1.2 SUN Αυτόματης Θύρας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΑΙΡ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΝΤΖΑΣ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΑΙΡ

2017

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

2017
2017
2017
2017
2018
2018

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ATH5564
ATH6031

ΚΩΔ 317340098 Πλήρης Οδηγός Ολίσθησης Τεμ 4
ΚΩΔ 317340096 Σετ Ψαλιδιού Μ2 L=600mm
ΚΩΔ 317340097 Πλάκα Ανάρτησης Φύλλων
ΚΩΔ 317340099 Κρεμαστάρι Φύλλου Πόρτας Τεμ 8
ΚΩΔ 317340095 Λάδι Υδραυλικού ISO 68 4ΔΟΧΕΙΑ
Μπουτονιέρα Ορόφου KSS με το καλώδιο
Φωτοκουρτίνα Θύρας Θαλάμου WECO Πλήρης
Βάση Στήριξης Φωτοκουρτίνας
Δάπεδο Ελαστικό Θαλάμου Ανελκυστήρα (1,30Χ2,00) m
Φωτιστικό σώμα Πάγκου τύπου Led tube μήκους 1,15 m 230 V
Τεμαχ 6
φωτιστικό σώμα Πάγκου τύπου Led tube μήκους 1,50 m 230 V
Τεμαχ 6Χ65 €
Φωτιστικό σώμα Πάγκου τύπου Led tube μήκους 1,50 m 230 V
Τεμαχ 4
Βάση τοίχου INOX με μπουτον τηλεφώνου και αναμονη συσκευής
INTELPHONE Τεμ 5
Πλακέτα μπουτον DE/DC Τεμ 2
MOUL INPUT/OUTPUT-DUPLEX SEC TEMAX 12
Ολοκληρωμένο LINEAR TD 2783 AP TEM 8
Κάλυμμα Φωτιστικού σώματος BASIC 601Χ148Χ65 mm
Drive VAB022
ΚΙΤ ΠΛΑΚΕΤΑΣ LCUM
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ/ΑΓΙΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

ATH6058
ATH6047
ATH6058
ATH6058
ATH6031
ATH6031
ATH6031
ATH6058
ATH6058
ATH6031
ATH6031
ATH6031
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ATH6058
ATH5566
ATH5570
ΑΤΗ5449
ATH5566
ATH5566
ATH5565
ATH5566
ATH5566
ATH5565
ATH5564
ATH5564
ATH5564
ATH5564
ATH5564
ATH5564
ATH5565
ΑΤΗ5448
ATH5564
ATH6031
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ATH5649
ΑΤΗ5452
ΑΤΗ5452
ΑΤΗ5564
ΑΤΗ5445
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣ ΚΙΑΤΟ
Νο1Β
ΑΤΗ5444
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΙΤ ΠΛΑΚΕΤΑΣ LCUX 3ΤΕΜ.
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ PV90S L=23M
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ DE/DC
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ DE/DC
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ DE/DC
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ DE/DC
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΛΑΚΕΤΑ SLCUM2Q-E
ΠΛΑΚΕΤΑ SLCUM2Q-E
ΠΛΑΚΕΤΑ SLCUX21.Q
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΟΦΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΟΦΟΥ
ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ LCUM
ΠΛΑΚΕΤΑ NWPBU 2.Q
ΠΛΑΚΕΤΑ NWPBU 2.Q
ΠΛΑΚΕΤΑ NWPBU 2.Q
ΠΛΑΚΕΤΑ NWPBD 2.Q
ΠΛΑΚΕΤΑ NWPBD 2.Q
ΠΛΑΚΕΤΑ NWPBD 2.Q
ΠΛΑΚΕΤΑ LONCUS 2.Q
ΠΛΑΚΕΤΑ LONCUS 2.Q
ΠΛΑΚΕΤΑ LONCUS 2.Q
ΓΕΦΥΡΑ 180
ΓΕΦΥΡΑ 180
ΓΕΦΥΡΑ 180
ΓΕΦΥΡΑ 180
ΓΕΦΥΡΑ 180
ΓΕΦΥΡΑ 180
ΠΛΑΚΕΤΑ LONCUS 2.Q
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΠΟΥΤΟΝ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ LONCUS
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ASIXA
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ASIXA
DRIVE KDL KONE
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ KLEFER ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΠΛΑΚΕΤΑ EQS/C (ELECTROQUARDI)
ΜΝΗΜΗ EQS/C (ELECTROQUARDI)
Drive VAB022
ΠΛΑΚΕΤΑ ΦΡΕΝΩΝ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 12ΤΕΜ.
ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ KLEFER ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΠΛΑΚΕΤΑ ΦΡΕΝΩΝ
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DOOR BOX
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DOOR BOX
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DOOR BOX
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΠΛΗΡΕΣ)
ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΟΡΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
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ΣΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΦΙΔΝΩΝ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Νο 10
ΑΝ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΝ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΝ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΝ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
Νο 1
Νο 1
Νο 1
Νο2
Νο2
Νο2
Νο 10
Νο 11
ΑΤΗ 5655
ΑΤΗ 5656
ΑΤΗ 5657
Νο 1
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 3
Νο 1
Νο 2
Ν1
Ν2
Ν2
ΑΤΗ 5442
ΑΤΗ 5443
ΑΤΗ 5453
ΑΤΗ 5452
ΑΝ6
ΑΝ6
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 5
ΑΤΗ 5455
ΑΤΗ 5454
Νο 1Α - ΑΤΗ 5650
Νο 1Β -ΑΤΗ 5649
Νο 2Α - ΑΤΗ 5652
Νο 2Β - ΑΤΗ 5651
Νο 1
Νο 2
Νο 1
Νο 1
ΑΤΗ 5450
ΑΤΗ 5451
ΑΤΗ 5447
ΑΤΗ 5446
Ν1
Ν2
ΑΝ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΝ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
Νο 1

ΒΛΑΒΗ 1
ΠΛΑΚΕΤΑ ΦΡΕΝΩΝ
AUXILIARY CONTACT G0156CD22
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
Avin Hydrol Oil ISO 46
BATTERY 12V 2.2AH FAA718A1-W
BATTERY 12V 2.2AH FAA718A1-W
BATTERY 12V 2.2AH FAA718A1-W
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΚΑΥΛ
ΚΕΚ ΣΚΑ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΙΡ
ΚΑΥΛ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΙΡ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΥΛ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΚ ΣΚΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΙΡ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΕΤΟΣ
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

Νο 3
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΤΗ 5608
Νο 6
Ν1
Νο Α1
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Νο 3
Νο 10
Νο Α1
Νο 6
Νο 6
Νο 4
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΤΗ 5454
ΑΤΗ 5607
Β΄ΚΤΙΡΙΟ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΤΗ 5565
ΔΕΞΞΙΟΣ Νο 1
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Νο 2
Νο Α1
Νο Α1
Νο Α1
Νο Α1
Νο Α1
ΑΤΗ 5655
ΑΤΗ 5656
ΑΤΗ 5657
ΓΡΑΜΜΗ 1
ΓΡΑΜΜΗ 2
ΑΝ6
ΑΝ7
Νο 2
Νο 4
Νο 5
Νο 1Α - ΑΤΗ 5650
Νο 1Β -ΑΤΗ 5649
Νο 2Α - ΑΤΗ 5652
Νο 2Β - ΑΤΗ 5651
Νο 1
Νο 1
Νο 2
Νο Α1
ΑΤΗ 5566
Νο 6
ΑΤΗ 6058
Νο 4
Νο 3
Νο 5
Νο 4
Νο 5
ΑΤΗ 5565
ΑΤΗ 5564
ΑΤΗ 5566
ΑΤΗ 5565
ΑΤΗ 5564
ΑΤΗ 5564
ΑΤΗ 5564
ΑΤΗ 5565

BATTERY 12V 2.2AH FAA718A1-W
BATTERY 12V 2.2AH FAA718A1-W
BATTERY 12V 2.2AH FAA718A1-W
BATTERY 12V 2.2AH FAA718A1-W
BATTERY 12V 2.2AH FAA718A1-W
Cyclon Granit Super 20W50
BATTERY ALKALINE AAA HAZF0025
BUTTON CONNECTION TAA175BK2
CONTACTOR 3RH1140-1AF00
GSM
Cyclon Granit Super 20W50
Cyclon Granit Super 20W50
Cyclon Granit Super 20W50
Cyclon Granit Super 20W50
Cyclon Granit Super 20W50
Drive VAB022
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΠΛΑΚΕΤΑ ΦΡΕΝΩΝ
FEMALE CONNECTOR 3P FAA176AD3
GSM
GSM
GSM
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3*1
KONE MONOSPACE CONTACT
P.C.BOARD RS14
PCB SHR-591640 ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΟΡΤΑΣ
redphone βοτση
redphone βοτση
redphone βοτση
SELCOM ROLLER M0456CB1
SELCOM ROLLER M0456CB1
SHR-55500233
SHR-55500233
SHR-591462
SHR-591462
SHR-591462
SHR-591464
SHR-591477
SHR-591477
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΙΡ
ΑΙΡ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

ΑΤΗ 5564
ΑΤΗ 5565
ΑΤΗ 5565
Νο 5
Νο 6
Νο 5
ΑΤΗ 5448
Νο2
ΑΝ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΤΗ 5657
ΑΤΗ 5453
Νο 3
Νο 1
Νο 3
ΑΤΗ 5453
Νο 3
Νο 3
ΑΤΗ 6031
Νο 2
Νο 1
Νο2
Ν1
Ν2
ΑΤΗ 6048
ΑΤΗ 6047
Νο 2
Νο 3
Νο 2
Νο2
Νο 3
ΑΤΗ 5455
ΑΤΗ 5451
ΔΕΞΞΙΟΣ Νο 1
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Νο 2
Νο Α1
Νο Α1
Νο Α1
Νο Α1
Νο Α2
ΑΤΗ 5655
ΑΤΗ 5656
ΑΤΗ 5657
ΓΡΑΜΜΗ 1
ΓΡΑΜΜΗ 2
ΑΝ6
ΑΝ7
Νο 2
Νο 4
Νο 5
Νο 1Α - ΑΤΗ 5650
Νο 1Β -ΑΤΗ 5649
Νο 2Α - ΑΤΗ 5652
Νο 2Β - ΑΤΗ 5651
Νο 2
Νο 1
Νο 2
ΓΡΑΜΜΗ 1
Νο 2
Νο Α2
Νο Α2

SHR-591477
SWITCH TAA177AH1
TAA467B1 NTOYI SOCKET
VOICE SYNTHESIZER
VOICE SYNTHESIZER
voice -κουτι ηχειο
ΑΝΤΛΙΑ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ
ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΡΑΝΑΖΙ
ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΟΤΕΡ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΓΡΑΣΣΟ GEN2 2050173
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΦΩΤ. ΤΙ-01
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX D115
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX D230
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX D230
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ 1002-Κ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΑΤΗΡΙΟ
ΕΠΑΦΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΒΟΥΡΛΑΚΗ
ΕΠΑΦΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΒΟΥΡΛΑΚΗ
ΕΠΑΦΗ ΘΗΛΥΚΗ ΚΟΦΤΗ ΒΟΥΡΛΑΚΗ
ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ ΟΡΟΦΟΥ 20.20.04
ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ ΟΡΟΦΟΥ 20.20.04
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
BATTERY 12V 7AH GAA718B1-W
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 12 ΑΓΩΓ
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ KL ΚΟΜΠΛΕ
GSM
GSM
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΕΚ ΣΚΑ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΑΙΡ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΙΡ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΙΡ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΙΡ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΙΡ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΕΚ ΣΚΑ
ΚΙΑΤΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Νο Α2
Νο Α2
Νο Α2
ΑΤΗ 6048
ΑΤΗ 6047
ΑΤΗ 5570
ΑΤΗ 6031
ΑΤΗ 6058
Νο 4
ΑΤΗ 5607
Νο 3
Νο 4
Νο 5
ΑΤΗ 6047
ATH 6048
Νο 1
ΔΕΞΞΙΟΣ Νο 1
ΓΡΑΜΜΗ 1
ΓΡΑΜΜΗ 2
Νο Α2
ΑΤΗ 6031
Νο Α2
ΑΤΗ 5445
ΑΤΗ 6048
ΑΤΗ 5570
ΑΤΗ 6031
ΑΤΗ 6058
Νο 2Β - ΑΤΗ 5651
Νο 1
Ν1/Ν2
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Νο 1/Νο2
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Νο2
Νο 4
Νο Α2
Νο 3
Νο 4
Νο 2
ΑΤΗ 5565
Νο Α2
Νο 1
Νο 2
ΓΡΑΜΜΗ 1
Νο 4
Νο 1
ΑΤΗ 5565
Νο 3
Νο 1
Νο 2
Νο Α2
Νο 3
Νο 1
Νο 2
ΑΤΗ 5607
ΑΝ6
Νο 2
ΑΤΗ 6047
ATH 6118
ΑΤΗ 6047

KONE BUTTON
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΛΙΠ (100TM=1
ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΛΙΠ (100TM=1
ΙΜΑΝΤΑΣ
ΙΜΑΝΤΑΣ
ΙΜΑΝΤΑΣ
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ - ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 2 τμχ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑF 0,75
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 2*1
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 2*1
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 2*1
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3*1
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3*1,5
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3*1,5
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3*1,5
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3*1,5
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3*1,5
ΚΑΠΑΚΙΑ
ΚΑΡΤΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DOOR BOX
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DOOR BOX
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DOOR BOX
ΚΙΤ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DOOR BOX
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΡΤΑΣ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.10ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.10ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.10ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.10ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.10ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.2,5ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.2,5ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.2,5ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.2,5ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.2,5ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.2,5ΜΜ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.2,5ΜΜ
ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΟΡΟΦΟΥ
ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΟΡΟΦΟΥ SCHINDLER
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Νο 1
Νο2
ΑΤΗ 6058
Νο Α2
Νο Α2
Νο Α2
Νο Α2
Νο Α3
ΑΤΗ 5570
ΑΤΗ 6031
ΑΤΗ 6058
ΑΤΗ 5570
ΑΤΗ 6031
ΑΤΗ 6058
ΑΤΗ 5451
Νο 5
ΑΤΗ 5444
ΑΤΗ 5565
ΑΤΗ 5449
ΑΤΗ 5453
Ν2

ΚΥΑΘΙΑ
ΚΥΑΘΙΑ
ΛΑΔΙ ΣΥΡΜ/ΝΩΝ 0140810
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
GSM
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ
ΛΑΜΠΑ LED 1.50
ΛΑΜΠΑ LED 1.50
ΛΑΜΠΑ LED 1.50
ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΟΥ 12V
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 42V
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,50 ΜΜ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,50 ΜΜ
ΛΟΥΚΕΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
ΜΑΝΙΤΑΡΙ STOP M354
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 380V/42V/220V

ΑΤΗ 5449
Νο 1
Νο 3
Ν1
Ν2
Νο 1
Νο 4
Νο 3
ΑΤΗ 5607
Νο 10
Νο 5
ΑΤΗ 5447
ΑΤΗ 5446
Νο 4
Νο 6
Νο 5
ΑΤΗ 5608
ΑΝ6
ΑΤΗ 6058
Νο Α3
Νο Α3
Νο Α3
Νο Α3
Νο Α3
ΑΤΗ 6048
ΑΤΗ 6047
ΑΤΗ 5570
ΑΤΗ 6031
Ν2
Νο 1
Νο 2
ΑΝ7
Νο 3
Νο 1
Νο2
Νο 1/No 2
ΑΤΗ 5607

ΜΗΧΑΝΗ PMS ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ, ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ,ΚΙΤ
ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟ, ΚΑΡΤΑ SIM, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΡΤΑ ASIXA, ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ PICOLO 110VAC
ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ PICOLO 110VAC
ΜΟΤΕΡ
ΜΟΥΦΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,5 ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΑΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,5 ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΑΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,5 ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΑΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 12V 1.2Ah
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 12V-2ΑΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 12V-7AH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 12V-7AH
ΜΠΟΥΤΟΝ OTIS FAA25090AD111
ΜΠΟΥΤΟΝ OTIS FAA25090AE111
ΜΠΟΥΤΟΝ OTIS FAA25090AE111
ΝΤΟΥΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
ΠΗΝΙΟ ΜΟΝΟ 48V MORIS
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3*1,5
ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΛΑΚΕΤΑ
ΠΛΑΚΕΤΑ
ΠΛΑΚΕΤΑ
ΠΛΑΚΕΤΑ
ΠΛΑΚΕΤΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ
ΠΡΙΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΑ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΕΚ ΣΚΑ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΕΚ ΣΚΑ
ΚΙΑΤΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΑΙΡ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΕΚ ΣΚΑ

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΥΛΩΝΑ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ
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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

ΑΤΗ 5445
ΑΤΗ 5450
ΑΤΗ 5452
Νο 2
Νο 3
Νο 1
ΑΤΗ 5453
Νο 2
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 3
Νο 4
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 1
Νο 1
ΑΤΗ 5566
ΑΤΗ 5565
ΑΤΗ 5564
ΑΤΗ 5570
ΑΤΗ 6031
ΑΤΗ 6058
ΑΝ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
Νο 1
Νο 1
Νο 2
Νο 1
Νο 4
ΑΤΗ 5454
ΑΤΗ 5565
Νο 1
Νο 4
ΑΤΗ 5454
Νο 2
Νο 3
ΑΤΗ 5565
Νο 3
Νο 4
Νο 5
Νο 1
ΑΤΗ 5570
ΑΤΗ 6031
ΑΤΗ 6058
Νο 1
ΔΕΞΞΙΟΣ Νο 1
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Νο 2
ΑΝ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΝ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
Νο 1
Νο2
Νο 10
Νο 11
ΑΤΗ 5655

ΠΡΙΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ
ΡΕΛΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΡΟΔΑ ΣΑΣΙ Φ125*30/Φ20 ΝΤ
ΡΟΔΑ ΣΑΣΙ Φ125*30/Φ20 ΝΤ
ΡΟΔΑ ΣΑΣΙ Φ125*30/Φ20 ΝΤ
ΡΟΔΑ ΣΑΣΙ Φ125*30/Φ20 ΠΤ
ΡΟΔΑ ΣΑΣΙ Φ125*40/Φ25 ΝΤ
ΡΟΔΑΚΙ ΕΚΕΝΤΡΟ & ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ
ΡΟΔΑΚΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΡΟΔΑΚΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΡΟΔΑΚΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΡΟΔΑΚΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ
ΡΟΔΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ
ΡΟΛΕΡ ΠΟΡΤΑΣ
ΡΟΛΕΡ ΠΟΡΤΑΣ
ΡΟΛΕΡ ΠΟΡΤΑΣ
ΡΟΛΕΡ ΠΟΡΤΑΣ
ΡΟΜΠΕΡ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ
ΡΟΜΠΕΡ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ
ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ
ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ
ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ
ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ
ΣΕΤ ΕΠΑΦΩΝ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟ
ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟ
ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟ
ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ(PLUS)
ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑ
ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΘΥΡΑΣ
ΣΩΛΗΝΑ HELIFLEX D20
ΣΩΛΗΝΑ HELIFLEX D20
ΣΩΛΗΝΑ HELIFLEX D20
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΙΡ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΚΕΚ ΣΚΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΥΛΩΝΑ
ΑΥΛΩΝΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΙΡ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

ΑΤΗ 5656
ΑΤΗ 5657
Νο 1
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 1
Νο 2
Ν1
Ν2
ΓΡΑΜΜΗ 1
ΓΡΑΜΜΗ 2
ΑΤΗ 5442
ΑΤΗ 5443
ΑΤΗ 5453
ΑΤΗ 5452
ΑΝ7
Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 4
Νο 5
ΑΤΗ 5455
ΑΤΗ 5454
Νο 1Α - ΑΤΗ 5650
Νο 1Β -ΑΤΗ 5649
Νο 2Α - ΑΤΗ 5652
Νο 2Β - ΑΤΗ 5651
Νο 1
Νο 2
Νο 1
Νο 2
ΑΤΗ 5450
ΑΤΗ 5451
ΑΤΗ 5447
ΑΤΗ 5446
Ν1
Ν2
Νο Α3
ΑΤΗ 5453
Νο 1
Νο 4
ΑΤΗ 5607
Νο 1
Νο 2
Νο 1
Νο 2
ΑΤΗ 5566
Ν1
Νο 2
Νο 1
ΑΤΗ 6031
Νο Α3
ΑΤΗ 5570
ΑΤΗ 5442
ΑΤΗ 5451
ΑΤΗ 5453

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΤΖΑΜΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΤΖΑΜΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΤΖΑΜΙ ΠΟΡΤΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΤΡΟΧΑΛΙΑΚΙΑ
ΤΣΕΡΚΙ ΧΙΛΤΙ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 90.32.00
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 90.32.00
ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

ΑΙΡ

2020

ΑΙΡ

2020

ΚΑΡΟΛΟΥ

2020

ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ

2021
2021
2021
2021
2021

ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2020
2020
2020
2020
2020
2020

ΕΙΔΟΣ

ΒΛΑΒΗ 1

Εγκατάσταση νέων Κομβιοδόχων ορόφων, ψηφιακών ενδείξεων
θέσης θαλάμων, βελών πορείας, Gong άφιξης θαλάμου,
Α2, Χ.Θ. 4+472
εσωτερικών κομβιοδόχων θαλάμων, πλήρους ηλεκτρικής
καλωδίωσης σε θαλάμους και φρεάτια, νέων πινάκων χειρισμού –
ελέγχου σειριακής επικοινωνίας με inverter και οθόνη ενδείξεων,
Α3, Χ.Θ. 4+472
πλήρως ηλεκτρονικών, αυτόματης λειτουργίας, με διατάξεις
ασφάλειας, νέων Συρματόσχοινων.
Εγκατάσταση νέων κομβιοδόχων ορόφων, ψηφιακών ενδείξεων
θέσης θαλάμων, βελών πορείας, Gong άφιξης θαλάμου,
εσωτερικών κομβιοδόχων θαλάμων, νέας πλήρους ηλεκτρικής
καλωδίωσης σε θαλάμους και φρεάτια, διάταξης αντιστάθμισης
βάρους των συρματοσχοίνων έλξης, νέων πινάκων χειρισμού –
Νο1, Νο2, Νο3, Νο4,
ελέγχου στο μηχανοστάσιο σειριακής επικοινωνίας με inverter και
Νο5,Νο6
οθόνη LCD πλήρως ηλεκτρονικών, αυτόματης λειτουργίας, με
διατάξεις ασφάλειας, ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επικοινωνία
των δύο (2) ανελκυστήρων Duplex (No5&No6) με τον SIMPLEX της
Διοίκησης (Νο 4) και την μετατροπή τους σε σύστημα TRIPLEX
επικοινωνίας.
ΑΤΗ 5450
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΑΤΗ 5455
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΑΠΟΡΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ATH 5454
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΘΥΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΑΤΗ 5452
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
ΑΤΗ 5453
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΟΡΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ PCB LONINV2.0 ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΑΤΗ 6058
SCHINDLER
ΑΤΗ 5452
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ CEDES
ΑΤΗ 5453
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ CEDES
ΑΤΗ 5450
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ CEDES
ΑΤΗ 5454
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ WECO
ΑΤΗ 5455
ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΑ WECO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛ.ΚΛΙΜΑΚΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ

ΕΤΟΣ
2012
2013

ΜΑΓΟΥΛΑ

ΕΙΔΟΣ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΥΛΙΚΑ
Αντικατάσταση χτενιού σε κυλιόμενη σκάλα στον ΣΣ
Ανω Λιοσίων
Αντικατάσταση οριακού διακόπτη
Λύσιμο κουπαστής κυλιόμενης σκάλας,
αντικατάσταση ιμάντα Σπαμένος ιμάντας κίνησης
κάτω από την κινούμενη κουπαστή στην κυλιο΄μενη
σκάλα
Μεταφορά σκαλοπατιών κυλιόμενης σκάλας σε
Μηχανουργείο για αντικατάσταση κατεστραμένων
χτενιών
Αντικατάσταση σκαλοπατιών 3 ΤΕΜ
Αντικατάσταση 2 set ρόδες επιτήρησης 2 ΤΕΜ.
Αντικατάσταση 2 set τροχαλιών & ιμάντων
Αντικατάσταση 2 set χτενιών (τεμ 10 )

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Αντικατάσταση 2 set ράουλα καμούρας κουπαστής

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Αντικατάσταση 1 set βούρτσες ευθείες (8 τεμ)
Αντικατάσταση 1 set βούρτσες καμπούρας (4 τεμ)
Αντικατάσταση 1 κουπαστής (δεξιά)
Οριοθέτηση (set) σκαλοπατιών (παρατ 4)
Διάταξη αποτροπής αναριχ 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση διακόπτη εισόδου χειρολ
Τοποθέτηση τριγώνου προστασίας
Τοποθέτηση κοντακτ πλατισκάλων 2ΤΕΜ.
Περιμετρική προστασία άνω μέρους κυλιόμενης
κυλιόμενης κλίμακας
Τοποθέτηση λειτουργίας Stop & Go 1872,00
Τοποθέτηση λειτουργίας επιτήρηση ταχύτητας
χειρολισθήρα
Αντικατάσταση κατεστραμμένου διακόπτη χειρολαβής
σκάλας (han-drail)
Aντικατάσταση 2 χειρολισθήρων (κουπαστές) μήκους
42,1 m 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση 2 σκαλοπατιών της εταιρείας Schindler
2ΤΕΜ.
Εκδοση 32 βιβλιαρίων παρακολούθησης κυλιόμενων
κλιμάκων 32ΤΕΜ.
Προμήθεια 2 Ιμάντες κίνησης MITSUBOSHI Ιαπωνίας
2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση κουπαστής δεξιάς ανόδου
Αντικατάσταση 2 set τροχαλιών και ιμάντων 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση 2 set ράουλα καμπούρας κουπαστής
2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση 2 set ρόδες επιτήρησης κουπαστής
2ΤΕΜ.
Οριοθέτηση set σκαλοπατιών (παρατ 4)
Διάταξη αποτροπής αναριχ 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση του ρελέ ισχύος στον πίνακα
χειρισμού της κυλιομενης κλίμακας
Περιμετρική προστασία ανω μέρους κυλιόμενης
κλίμακας
Τοποθέτηση κοντακτ πλατυσκάλων 2ΤΕΜ.
Τοποθέτηση λειτουργίας Stop & Go 1872,00

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

2013
ΜΑΓΟΥΛΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛ.ΚΛΙΜΑΚΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

ΕΤΟΣ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ΕΙΔΟΣ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΥΛΙΚΑ
Τοποθέτηση λειτουργίας επιτήρηση ταχύτητας
χειρολισθήρα
Αντικατάσταση 2 set ράουλα καμούρας κουπαστής
2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση 1 set χτενιών (τεμ 5 )
Οριοθέτηση set σκαλοπατιών
Διάταξη αποτροπής αναριχ (παρατ 5) 2ΤΕΜ.

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Τοποθέτηση κοντακτ πλατυσκάλων (παρατ 6) 2ΤΕΜ.

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Τοποθέτηση τριγώνου προστασίας
Περιμετρική προστασία ανω μέρους κυλιόμενης
κλίμακας
Τοποθέτηση λειτουργίας Stop & Go
Τοποθέτηση λειτουργίας επιτήρηση ταχύτητας
χειρολισθήρα
Μαγνήτης Φρένου
Αντικατάσταση 2 ιμάντων κίνησης κουπαστής
MITSUBOSHI Ιαπωνίας
Προμήθεια 5 σκαλοπατιών γνήσια της εταιρείας
Schindler 5τεμ
Προμήθεια 1 σετ Χτένια γνήσια της εταιρείας
Schindler
Προμήθεια 2 βάσεων πατώματος γνήσια της
εταιρείας Schindler 2τεμ
Express μεταφορά εντός 24 ωρών
Προμήθεια 32 Αυτοκόλλητων με πλαστικοποίηση
δαπέδου για εξωτερικό χώρο διαστασεων 800 Χ 400
mm με ενδειξη ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
Τοποθέτηση 32 τεμαχίων σημάνσεως στις Εισόδους
των Κυλιομ με την Ενδειξη <<ΠΡΟΣΟΧΗ: Η
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ATTENTION: ESCALATOR UNDER AUT
Αντικατάσταση τεσσάρων ράουλων σκαλοπατιών
εγχώριας αγοράς 4ΤΕΜ.
Αντικατάσταση 6 τεμαχίων ράουλων σκαλοπατιών
Αντικατάσταση 2 τεμαχίων ράουλα σκαλοπατιού
κυλιόμενης κλίμακας
Αντικατάσταση δύο (2) ιμάντων κίνησης MITSUBOSHI
Ιαπωνίας
Αντικατάσταση 2 Ράουλων σκαλοπατιού Κυλιομ
Κλιμακας Νο 92781 Κτιριου Α
Αντικατάσταση 2 ράουλων σκαλοπατιών της εταιρείας
Schindler στην RK-92781 (ΚΑ-Α)
Προμήθεια 4 ρελέ 400 V, AC, 22KW, 50A 4τεμ
Αντικατάσταση 2 ράουλα σκαλοπατιών κυλιόμενης
κλιμακας 2ΤΕΜ
Αντικατάσταση μίας (1) στεφάνης της μίας (1)
τροχαλίας κινήσεως των κουπαστών
Αντικατάσταση τεσσάρων (4) ράουλων σκαλοπατιών
εγχώριας αγοράς 4ΤΕΜ.
Αντικατάσταση δύο (2) Ιμάντων Κίνησης MITSUBSHI
Ιαπωνίας
Αντικατάσταση των δύο (2) στεφανών των δύο (2)
τροχαλιών κινήσεως των κουπαστών

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

2014

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

2014

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

2014
2014

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

2015
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
2015

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΝΤΖΑ
ΚΑΝΤΖΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
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ΣΣ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ

ΕΤΟΣ
2015
2015
2015

ΚΟΡΩΠΙ

ΕΙΔΟΣ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

2015
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

2015
2015

ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2015
2015

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

2015
2015

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

2015

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

2015

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΚΑΝΤΖΑ
ΚΟΡΩΠΙ

2016
2016

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΥΛΙΚΑ
Προμήθεια 2 χειρολισθήτήρων (κουπαστές) από την
εταιρεία Schindler 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση ενός (1) μαγνήτη φρένου schindler
Αντικατάσταση δύο (2) στεφανών schindler τροχαλιών
κίνησης των κουπαστών 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση 2 ιμάντων κίνησης MITSUBOSHI
Ιαπωνίας στην κυλιόμενη 92796 του κτιριου Β 2ΤΕΜ.
Αντικατάσταση ενός επιτηρητη φάσεων στην
κυλιόμενη κλίμακα 92795
Βοηθητικές επαφές ΗΝ01 4 τεμαχ
Βοηθητικές επαφές ΗΝ10 2 τεμαχ
Αντικατάσταση Ιμάντα Κουπαστής
Αντικατάσταση Μαγνήτη Φρένου
Αντικατάσταση Μαγνήτη Φρένου
Ρελέ Ισχύος 50Α τεμ 2
Σκααλοπάτι πλήρες Κυλιόμενης Κλίμακας πλάτους
800mm 3 τεμ
Αξονας πλήρης σκαλοπατιού (σετ 3 τεμ)
Αλυσίδα Βαρέως τύπου κίνησης Ηλεκτροκινητήρα 2
τεμ
Αλυσίδα Κίνησης μεταξύ άξονα κίνησης και άξονα
κουπαστής 2 τεμ
Σετ αλυσίδων σκαλοπατιών (2 τεμ μήκους 4,80m
έκαστο)
Σύνδεσμος αλυσίδων σκαλοπατιών
Αντικατάσταση 1 σκαλοπατιού Schindler ατην
κυλιόμενη 14259
Αντικατάσταση ενός (1) εσωτερικού πλαϊνου προφί
L=700 mm Schindler
Αντικατάσταση μίας (1) πλακέτας PES 1.Q στην
κυλιόμενη Νο 94204
Αντικατάσταση Ιμάντα κίνησης MITSUBISHI
Προμήθεια 1 μαγνητικού αισθητήρα από την εταιρεία
Schindler
Αντικατάσταση μίας προστατευτικής λαμαρίνας
σχήματος Π διαστάσεων Υ=20mm Πλ=80mm
Μήκος=880mm και πάχους 2mm στην κυλιόμενη RK94199 του Κτιρίου Γ
Αντικατάσταση 1 στεφάνης κυλιόμενης κλίμακας
Προμήθεια ενός (1) μαγνήτη φρένου SCHINDLER στην
κυλιόμενη κλίμακα RG 10830
Αντικατάσταση ενός (1) μαγνήτη φρένου schindler
Αντικατάσταση Μαγνήτη Φρένου στην Κυλιόμενη
Κλίμακα RL 10828 ΚΑ-Β
Προμήθεια 1 ταχογεννήτριας
Προμήθεια 2 μαγνητικών διακοπτών Schindler 2 Χ
75,00 €=150,00 €
Αντικατάσταση 1 σκαλοπατιού γνήσιο της εταιρείας
SCHINDLER

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Αντικατάσταση υλικού τριβής στις σιαγόνεσ φρένου

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Αντικατάσταση ενός (1) κλειθροδιακόπτη εγχάρακτο
τύπου μίζας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛ.ΚΛΙΜΑΚΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ

ΕΤΟΣ
2016
2016
2016
2016

ΕΙΔΟΣ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΥΛΙΚΑ
Αντικατάσταση ενός (1) διαιρούμενου άξονα
σκαλοπατιού

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Ελασμα Χαλύβδινο Ανοξειδωτο (1200Χ250Χ2) ΤΕΜ 2 €

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Συσκευή Αυτόματης Λίπανσης Αλυσίδας Σκαλοπατιών
(Πλήρες Σετ)

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Ελασμα Χαλύβδινο Ανοξειδωτο (1200Χ250Χ2) ΤΕΜ 2

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2016

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Συγκρότημα Αντλητικό Υποβρύχιο 1 HP Πλήρες

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Υαλοπίνακας Triplex sequrit

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

2016
2016

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Ελασμα Χαλύβδινο Ανοξειδοτο (1200Χ250Χ2) τεμ 2

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

2016

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Ράουλο Αλυσίδων
Αντικατάσταη 1 κλειθροδιακόπτη τύπου μίζας
(εκκίνησης & απενεργοποίησης) κυλιόμενης schindler
9300 RS3-KMSI A4
Πηνίο Φρένου Ασφαλείας (SSA897200)

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
2016

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

2016

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

2016

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2016

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

2016

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

2016
2016

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2017

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΚΑΝΤΖΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΑΝΤΖΑ
ΚΟΡΩΠΙ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

ΚΑΥΛ

ΜΑΓΟΥΛΑ

ΚΩΔ 317341058 Οδηγός Κουπαστής
Αντικατάσταση οκτώ (8) ιμάντων κίνησης MITSUBOSHI
8τεμ
Αντικατάσταση 4 τεμαχίων διατάξεων αποτροπής
αναρρίχησης σε Κυλιόμενες κλίμακες σε ΣΣ
προαστιακού

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Αντικατάσταση 1 ρουλεμάν βαρέως τύπου

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

2017

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Αντικατάσταση 4ιμάντωβ κίνησης mitsuboshi
Φωτοκύτταρο σκάλας
Φθορά κλειθροδιακόπτη Εγχάτακτου Τύπου ES3-KMSIA4 SCHINDLER 9300 με Κλειδί
ΚΑ 317341059 Αλυσίδα Κίνησης Ηλεκτροκινητήρα
Μηχανής
Επιτηρητής Ταχύτητας Μηχανής
Φωτοκύτταρο σκάλας

2017

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Ράουλο ιμάντα χειρολαβής (Pulley, Poly-V-Belt)

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Συγκρότημα Αντλητικό Υποβρύχιο Ισχύος 1 HP Πλήρες

2017
2017
2017

2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Διάταξη Αποτροπής Αναρρίχησης τύπου Schindler

92783
Β ΚΤΙΡΙΟ
Β ΚΤΙΡΙΟ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΠΗΝΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΚ SCHINDLER 5ΤΜΧ
ΠΗΝΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΚ SCHINDLER 5ΤΜΧ
ΠΗΝΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΚ SCHINDLER 5ΤΜΧ
ΠΗΝΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΚ SCHINDLER 5ΤΜΧ
RADAR ΣΚΑΛΑΣ 2ΤΜΧ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 5Μ
Φωτοκύτταρο σκάλας 12ΤΜΧ
ΚΛΕΙΘΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10ΤΜΧ
ΡΑΟΥΛΟ ΙΜΑΝΤΑ 10 ΤΜΧ
Επιτηρητής Ταχύτητας Μηχανής 6ΤΜΧ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 5ΤΜΧ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 4ΤΜΧ

RK-97082
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

Τροχαλία κ.κ. D=587mm
ΚΟΥΠΑΣΤΗ SCHINDLER 9300 50M
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛ.ΚΛΙΜΑΚΩΝ 2012 - 2020
ΣΣ

ΕΤΟΣ

2019
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
2019
ΚΟΡΩΠΙ
2019
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ - ΚΟΡΩΠΙ2019
2019
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
2019
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
2019
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
2019
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
2019
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
2020
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
2020
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
2020
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
2020
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
2020
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΝΤΖΑ
ΚΑΝΤΖΑ
ΚΑΝΤΖΑ
ΚΑΝΤΖΑ
ΚΑΝΤΖΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

ΕΙΔΟΣ

ΥΛΙΚΑ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΚΚ 1000mm 10ΤΜΧ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΚΚ 1000mm 210 ΤΜΧ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ 4ΤΜΧ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 80Μ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΦΙΣΑ SOCKET OUTLET 2TMX

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ

ΦΙΣΑ SOCKET OUTLET 2TMX
ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 4ΤΜΧ

RK-92790
RK-92791
RK-92791
RK-92792
RK-92792
RK -92782
RK -92782
RK -92782
RK -92782
RK-92781
RK-92781
RK-92781
RK-92781
RK-92781
RK-92793
RK-92793
RK-92794
RK-92793
RK-92793
RK-92786
RK-92786
RK-92784
RK-92783
RK-92784
RK-92783
RK-92783
RK-92786
RK-92795
RK-92796
RK-97080
RK-97081
RK-97082
RK-97082
RL-14258
RL-14259
RL-14259
RL-14259
RK-94201
RK-94201
RK-94205
RK-94205
RK-94203

ANTICLIMBING 2τμχ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 1τμχ
BRAKE SOLENOID SSA897200
ANTICLIMBING
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΛΑΔΙ KLOIBEROIL GEM1-68N 10λτ
ΚΛΕΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.2,5ΜΜ
FRICTION WHEEL SCHINDLER 9300
ROLLER SCHINDLER SMS 405029 138μ
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX D115 24τμχ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
12τμχ
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 2 τεμ.
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΛΑΔΙ KLOIBEROIL GEM1-68N 5τμχ
BRAKE SOLENOID SSA897200
WHEEL (ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ)
ΛΑΔΙ KLOIBEROIL GEM1-68N 10λιτρα
ΑΛΥΣΙΔΑ 16B-2 (ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ) 5μετρα
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 2τμχ
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ 2τμχ
BRAKE SOLENOID SSA897200
ΛΑΔΙ KLOIBEROIL GEM1-68N 5τμχ
BRAKE SOLENOID SSA897200
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑ
ΑΛΥΣΙΔΑ 20B-2, 5Μ, ΜΟΤΕΡ
ΡΕΛΕ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
3τμχ
FRICTION WHEEL SCHINDLER 9300, 2ΤΜΧ
ΚΟΥΠΑΣΤΗ SCHINDLER 9300 92,48M
ΑΛΥΣΙΔΑ 20B-2, 5Μ, ΜΟΤΕΡ
STEP SCHINDLER 800MM 4τεμ.
ΙΜΑΝΤΑΣ
2μ
ΙΜΑΝΤΑΣ
HANDRAIL 1699-SW
32m
WHEEL (ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ)
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2τεμ.
THYSSEN STEP 4τεμ.
BRAKE SOLENOID SSA897200
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛ.ΚΛΙΜΑΚΩΝ 2012 - 2020
ΕΤΟΣ
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

ΕΙΔΟΣ
RK-94204
RK-94205
RK-94198
RK-94199
RK-94203
RK-94203
RK-94202
RK-94202
RK-94202
RK-94204
RK-94204
RK-94204
RK-94205
RK-94205
RK-94205
RK-94205
RK-94201
RK-94201
RK-94201
RK-92780
RK-92780
RK-92780
RL-10829
RK-92792
RK-92791
RK-94204
RK-94205
RK-94203
RL-14258
RK-92789
RK-92790

ΥΛΙΚΑ
BRAKE SOLENOID SSA897200
BRAKE SOLENOID SSA897200
ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΕΞΙ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ANTICLIMBING
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ANTICLIMBING
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,5V ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΑ 4τμχ
ANTICLIMBING 2τμχ
ANTICLIMBING
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,5V ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΑ 4τμχ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ANTICLIMBING
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ES – SC071
ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΕΞΙ
ΙΜΑΝΤΑΣ PL1841 12 ΚΟΡΥΦΕΣ 2μ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΛΑΔΙ KLOIBEROIL GEM1-68N 10λιτ
ΚΛΙΠ ΘΗΛΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (100TM=1
ΛΑΔΙ KLOIBEROIL GEM1-68N 10
HANDRAIL 1699-SW 1,83 m
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΠΗΝΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΚ SCHINDLER
ΠΗΝΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΚ SCHINDLER
ΠΗΝΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΚ SCHINDLER
ΠΗΝΙΟ ΦΡΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΚ SCHINDLER
ΣΕΤ ΧΤΕΝΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SCHINDLER
ΣΕΤ ΧΤΕΝΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SCHINDLER

ΚΟΡΩΠΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

RK-94201
RL-14257
RL-14258
RL-14256
RL-14256
RL-14258
RL-14257
RK-94198
RK-92789
RK-92780
RK-94198
RK-94202
RK-94203
RK-94199
RL-10831
RK-92795
RK-92781

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2020

RL-14257

2020

RK-97080

ΣΕΤ ΧΤΕΝΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SCHINDLER
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΚ SCHINDLER 9300, 2 ΤΜΧ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΚ SCHINDLER 9300, 2ΤΜΧ
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΚ SCHINDLER 9300, 2ΤΜΧ
ΚΟΥΠΑΣΤΗ SCHINDLER 9300 50,31M
ΚΟΥΠΑΣΤΗ SCHINDLER 9300 50,31M
ΚΟΥΠΑΣΤΗ SCHINDLER 9300 46,6M
ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2TM
ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2TM
ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2TM
ΚΙΤ ΜΠΟΥΤΟΝ STOP ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΡΕΜ 52
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΚΚ 1000mm 4ΤΜΧ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ

ΣΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Α. ΛΙΟΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛ.ΚΛΙΜΑΚΩΝ 2012 - 2020
ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2020

RL-14259

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2020

RK-92786

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΝΤΖΑ

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

RL-14258
RK-92793
RK-92790
RL-10831
RK-92784
RK-92791
RK-92792
RK-92784
RK-92784
RL-14257
RL-14257
RK92784
RL-10829
RL-14259
RL-14257
RK-92781
RL-14259
RK-92795
RK-92793
RK-94198
RK-94205

2020
2020
2020
2020
2020
2020

RK-97081
RK-92793
RK-92779
RK-92785
RK-94198
RL10830

ΣΣ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΑΝΤΖΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΚΑΝΤΖΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΥΛΙΚΑ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ 2 TEM.
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ - 2TMX
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ
ΒΟΛΑΝ SCHINDLER 9300
ΔΕΞΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΚΑΛΑΣ SCHINDLER
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΚΑΛΑΣ SCHINDLER
ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ
RADAR ΣΚΑΛΑΣ
RADAR ΣΚΑΛΑΣ
RADAR ΣΚΑΛΑΣ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 90,4Μ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 43,2Μ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 88Μ
ΚΛΕΙΘΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΚΛΕΙΘΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΤΥΠΟΥ SCHINDLER 9300 27,87 M
ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 97,6Μ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 80Μ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 79,2Μ
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΛΗΡΕΣ 1000MM 50 ΤΕΜ.
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΛΗΡΕΣ 1000MM 43 ΤΕΜ.
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ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ.

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των Σιδηροδρομικών
Σταθμών, κτιρίων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο – A. Λιόσια - Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/A

1

Μηνιαία πλήρης Συντήρηση με Άρση Βλαβών και Αποκατάσταση Ζημιών μονάδας
(ανελκυστήρα ή κυλιόμενης κλίμακας), Σ. Σταθμών, κτιρίων και πεζογεφυρών του
σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια - Κιάτο και του τμήματος γραμμής
Πειραιάς-ΣΚΑ-Οινόη (Νότια Ελλάδα), σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά
Συμβατικά Τεύχη.

2

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Μηνιαία πλήρης Συντήρηση με Άρση Βλαβών και Αποκατάσταση
Ζημιών ανελκυστήρα Πεζογεφυρών του τμήματος γραμμής 3 Γέφυρες-ΣΚΑ (Νότια
Ελλάδα), σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ.

153

255,00 €

39.015,00 €

18

702.270,00 €

ΤΕΜ.

10

255,00 €

2.550,00 €

18

45.900,00 €

ΤΕΜ.

39

225,00 €

8.775,00 €

8.775,00 €

ΤΕΜ.

39

225,00 €

8.775,00 €

8.775,00 €

ΤΕΜ.

27

300,00 €

8.100,00 €

8.100,00 €

ΤΕΜ.

45

180,00 €

8.100,00 €

8.100,00 €

ΤΕΜ.

21

670,00 €

14.070,00 €

14.070,00 €

ΤΕΜ.

4

3.600,00 €

14.400,00 €

14.400,00 €

ΤΕΜ.

2

30.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

ΤΕΜ.

60

250,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

ΤΕΜ.

1

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΕΜ.

1

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

ΤΕΜ.

2

1.800,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

ΤΕΜ.

2

1.800,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

ΤΕΜ.

2

1.500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΕΜ.

2

1.500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΕΜ.

2

1.500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΕΜ.

1

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

ΤΕΜ.

1

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

ΤΕΜ.

1

2.700,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

ΤΕΜ.

1

2.700,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

ΤΕΜ.

1

2.700,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

ΤΕΜ.

1

2.700,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

ΤΕΜ.

2

2.700,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

ΤΕΜ.

2

2.700,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

ΤΕΜ.

2

2.700,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

ΤΕΜ.

10

225,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

ΤΕΜ.

10

225,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

ΤΕΜ.

10

300,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικής συσκευής GSM-Modem, σύμφωνα με
το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεφωνικής συσκευής θαλάμου ανελκυστήρα,
σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας στον πυθμένα φρέατος ανελκυστήρα ή
κυλιόμενης κλίμακας, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & εγκατάσταση νέας κομβιοδόχου ορόφου (LOP) σε ανελκυστήρα
σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & εγκατάσταση νέας κομβιοδόχου θαλάμου (COP) σε ανελκυστήρα
σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση Πίνακα Αυτοματισμού σε ανελκυστήρα σύμφωνα με
το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Αντικατάσταση ανελκυστήρα προσώπων με νέο ηλεκτρομηχανολογικό
ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο (MRL), σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια και εγκατάσταση σκάλας αναρρίχησης για πρόσβαση στην κάτω
απόληξη φρεατίου ανελκυστήρα, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μεταλλικού δαπέδου σε φρεάτιο ανελκυστήρα,
σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον Α1 ανελκυστήρα της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ. 4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Α2 της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ.4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Α3 της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ.4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Νο1 του Σ.Σ.
Μεγάρων, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Νο1 του Σ.Σ.
Ν. Περάμου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Νο2 του Σ.Σ.
Ν. Περάμου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Α2 της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ.4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Α3 της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ.4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο1 του
Σ.Σ. Μεγάρων, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο1 του
Σ.Σ. Ν. Περάμου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο2 του
Σ.Σ. Ν. Περάμου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο2 του
Σ.Σ. Κορίνθου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο3 του
Σ.Σ. Κορίνθου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο4 του
Σ.Σ. Κορίνθου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο5 του
Σ.Σ. Κορίνθου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικής συσκευής GSMModem, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεφωνικής συσκευής θαλάμου
ανελκυστήρα, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας στον πυθμένα φρέατος
ανελκυστήρα ή κυλιόμενης κλίμακας, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ =

950.290,00 €

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% :

228.069,60 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ =

1.178.359,60 €

ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των Σιδηροδρομικών Σταθμών, κτιρίων
και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο – A. Λιόσια - Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/A

1

2

Μηνιαία πλήρης Συντήρηση με Άρση Βλαβών και Αποκατάσταση Ζημιών
μονάδας (ανελκυστήρα ή κυλιόμενης κλίμακας), Σ. Σταθμών, κτιρίων και
πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια - Κιάτο και
του τμήματος γραμμής Πειραιάς-ΣΚΑ-Οινόη (Νότια Ελλάδα), σύμφωνα με τη
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Μηνιαία πλήρης Συντήρηση με Άρση Βλαβών και Αποκατάσταση
Ζημιών ανελκυστήρα Πεζογεφυρών του τμήματος γραμμής 3 Γέφυρες-ΣΚΑ
(Νότια Ελλάδα), σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συμβατικά
Τεύχη.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ.

153

255,00 €

39.015,00 €

18

702.270,00 €

ΤΕΜ.

10

255,00 €

2.550,00 €

18

45.900,00 €

ΤΕΜ.

39

225,00 €

8.775,00 €

8.775,00 €

ΤΕΜ.

39

225,00 €

8.775,00 €

8.775,00 €

ΤΕΜ.

27

300,00 €

8.100,00 €

8.100,00 €

ΤΕΜ.

45

180,00 €

8.100,00 €

8.100,00 €

ΤΕΜ.

21

670,00 €

14.070,00 €

14.070,00 €

ΤΕΜ.

4

3.600,00 €

14.400,00 €

14.400,00 €

ΤΕΜ.

2

30.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

ΤΕΜ.

60

250,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

ΤΕΜ.

1

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΕΜ.

1

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικής συσκευής GSM-Modem, σύμφωνα
με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεφωνικής συσκευής θαλάμου ανελκυστήρα,
σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας στον πυθμένα φρέατος ανελκυστήρα ή
κυλιόμενης κλίμακας, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & εγκατάσταση νέας κομβιοδόχου ορόφου (LOP) σε ανελκυστήρα
σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & εγκατάσταση νέας κομβιοδόχου θαλάμου (COP) σε ανελκυστήρα
σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση Πίνακα Αυτοματισμού σε ανελκυστήρα σύμφωνα με
το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Αντικατάσταση ανελκυστήρα προσώπων με νέο ηλεκτρομηχανολογικό
ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο (MRL), σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια και εγκατάσταση σκάλας αναρρίχησης για πρόσβαση στην κάτω
απόληξη φρεατίου ανελκυστήρα, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μεταλλικού δαπέδου σε φρεάτιο ανελκυστήρα,
σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον Α1 ανελκυστήρα της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ. 4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των Σιδηροδρομικών Σταθμών, κτιρίων
και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο – A. Λιόσια - Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος

A/A

13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Α2 της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ.4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Α3 της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ.4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Νο1 του Σ.Σ.
Μεγάρων, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Νο1 του Σ.Σ.
Ν. Περάμου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας ορόφου στον ανελκυστήρα Νο2 του Σ.Σ.
Ν. Περάμου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Α2 της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ.4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Α3 της
τριπλής Πεζογέφυρας Χ.Θ.4+472 στο Ρέντη, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο1 του
Σ.Σ. Μεγάρων, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο1 του
Σ.Σ. Ν. Περάμου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο2 του
Σ.Σ. Ν. Περάμου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο2 του
Σ.Σ. Κορίνθου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο3 του
Σ.Σ. Κορίνθου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο4 του
Σ.Σ. Κορίνθου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
Προμήθεια & Εγκατάσταση νέας θύρας θαλάμου στον ανελκυστήρα Νο5 του
Σ.Σ. Κορίνθου, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικής συσκευής GSMModem, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεφωνικής συσκευής θαλάμου
ανελκυστήρα, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν. Περιγραφής

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ.

2

1.800,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

ΤΕΜ.

2

1.800,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

ΤΕΜ.

2

1.500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΕΜ.

2

1.500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΕΜ.

2

1.500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

ΤΕΜ.

1

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

ΤΕΜ.

1

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

ΤΕΜ.

1

2.700,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

ΤΕΜ.

1

2.700,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

ΤΕΜ.

1

2.700,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

ΤΕΜ.

1

2.700,00 €

2.700,00 €

2.700,00 €

ΤΕΜ.

2

2.700,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

ΤΕΜ.

2

2.700,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

ΤΕΜ.

2

2.700,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

ΤΕΜ.

10

225,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

ΤΕΜ.

10

225,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των Σιδηροδρομικών Σταθμών, κτιρίων
και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο – A. Λιόσια - Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς - ΣΚΑ - Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος

A/A

29

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας στον πυθμένα φρέατος
ανελκυστήρα ή κυλιόμενης κλίμακας, σύμφωνα με το Κεφ. 6.3 της Τεχν.
Περιγραφής

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ.

10

300,00 €

3.000,00 €

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.000,00 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ 24% = 950.290,00 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%
Ο υποψήφιος υποχρεούται, επι ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά για τις επιμέρους τιμές μονάδος και η προσφορά του
θα κριθεί στο συνολικό προσφερόμενο προϋπολογισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΟΣΕ Α.Ε

GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση
βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και
κυλιόμενων κλιμάκων των Σιδηροδρομικών Σταθμών,
κτιρίων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα
Αεροδρόμιο-Α.Λιόσια –Κιάτο και του τμήματος γραμμής
Πειραιάς- ΣΚΑ - Οινόη Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος
Σύντομη περιγραφή:
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

3

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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