
1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Βέροια   15   Ιανουαρίου 2019 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 28091(293) 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.∆/νση:       Μητροπόλεως 44 
Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Σ. Μπίµπου 
Τηλέφωνο:       23313 50224 
Telefax:             23313 50227 
URL:                  www.pkm.gov.gr  
E-mail:               bibou.s@imathia.pkm.gov.gr  

ΠΡΟΣ 
Κάθε Ενδιαφερόµενο 

 
Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ετήσιας τακτικής 

συντήρησης των ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας 

και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας για το έτος 2019 

(CPV:50750000-7), προϋπολογισµού 4.125 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, πλέον 

δικαιώµατος προαίρεσης ποσού 375 ευρώ» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), µε τις οποίες εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. 

Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

4. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) 
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6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

7. Την µε αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

8. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 και 

λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

9. Την αρ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) Κ.Υ.Α. «Συµπλήρωση διατάξεων 

σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» και το 

ΦΕΚ 424/Β/10-3-2009. 

10. Τον αρ. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

11. Τις αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (3129/Β), 30140(386)/8-2-2017 (335/Β), 30110(385)/27-

1-2017 (390/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 243018(3917)/16-6-2017 (2187/Α’) Απόφαση και 

336901(3038)/11-08-2017 (2974/Β) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε 

τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 

12. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος 2019 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 243/2018, Α∆Α: 

6ΑΖΗ7ΛΛ-037). 

13. Την αρ. 3405/2018, Πρακτικό 51ο/20-12-2018 (Α∆Α: 611Μ7ΛΛ-0ΦΞ) Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 

14. Την µε α/α 351/2019 (Α∆Α: 66ΑΞ7ΛΛ-ΦΥΠ, Α∆ΑΜ: 19REQ004299657) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής µε α/α 545 (ΚΑΕ 

02.721.0851.01). 

15. Την ανάγκη ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων της ΠΕ Ηµαθίας και των ∆/νσεων 

Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας. 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Να υποβάλουν προσφορά για το έργο της συντήρησης των κάτωθι πέντε (5) ανελκυστήρων 

(ένας 5 στάσεων, ένας 6 στάσεων, δύο 2 στάσεων και ένας 4 στάσεων): 

• Ανελκυστήρας Π.Ε. Ηµαθίας ΝοΑ αριστερό  

• Ανελκυστήρας Π.Ε. Ηµαθίας ΝοΒ δεξιό  

• Ανελκυστήρας ΚΕ∆.∆.Υ. Ηµαθίας  
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• Ανελκυστήρας ∆/νσης Β/θµιας Εκπαίδευσης Ηµαθίας   

• Ανελκυστήρας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων   

Προϋπολογισµός: 4.125 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, πλέον δικαιώµατος 

προαίρεσης ποσού 375 ευρώ για ενδεχόµενη παράταση της σύµβασης για έναν µήνα του έτους 

2020, σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάδειξης νέου αναδόχου. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής. 

Στη διαδικασία µπορούν να συµµετέχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τα οποία δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού από την συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 73 (παρ. 1 και 2) και 74 του Ν. 4412/2016, και δραστηριοποιούνται στο 

αντικείµενο της παρούσας. 

Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της έως 31/12/2019, µε µονοµερές δικαίωµα για 

παράταση του χρόνου λήξης για έναν µήνα, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Π.Ε. 

Ηµαθίας. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο, ο 

οποίος θα φέρει απαραίτητα την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης 

και την ένδειξη: 

«Προσφορά για τη συντήρηση πέντε ανελκυστήρων των κτιρίων των υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων, της ∆ιεύθυνσης Β/θµιας 

Εκπαίδευσης Ηµαθίας και του ΚΕ∆∆Υ Ηµαθίας» 

Με αρ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28091(293)/2019» 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους: 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά 

 

Εντός του φακέλου πρέπει να περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι οι συµµετέχοντες:  

− ∆εν έχουν αποκλεισθεί από δηµόσιες συµβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

− Η επιχείρηση εφαρµόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το 

άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας. 

− Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
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2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, µε ηµεροµηνία έκδοσης µετά από την 

δηµοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν 

εµπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

 

Τα ποινικά µητρώα αφορούν: 

(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

(β) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(γ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε 

ηµεροµηνία έκδοσης το αργότερο 3 µήνες πριν από την δηµοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, 

µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. 

6. Άδεια Λειτουργίας από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας στο 

µητρώο της οποίας είναι καταχωρηµένοι, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 

2604/Β/22-12-2008). 

7. Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, για τη συντήρηση ανελκυστήρων. 

8. Τα νοµιµοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος, από τα οποία να προκύπτει η εξουσία 

υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου (ΦΕΚ, καταστατικό µε τις τροποποιήσεις του, πρακτικό 

εκπροσώπησης ∆Σ κτλ). 

 

Επισηµαίνεται ότι: 

  Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για 

κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

Όλα τα ανωτέρω µπορούν να προσκοµιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

 

Οικονοµική προσφορά 

 

Η οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε τον κάτωθι Πίνακα: 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 
1 (Νο Α)   

1 (Νο Β)   

ΚΕ∆∆Υ  1   

∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 1   

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ Χ 11 ΜΗΝΕΣ) 

  

 

Η µηνιαία οικονοµική προσφορά για το σύνολο των ανελκυστήρων δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ποσό των 375 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Το µηνιαίο κόστος πολλαπλασιαζόµενο επί 11 µήνες µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και όλες τις 

κρατήσεις, επί ποινή αποκλεισµού, δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

των 4.125 €.  

Η οικονοµική προσφορά φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Οι εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων γίνονται αποκλειστικά και µόνο από συνεργείο 

συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούµενη άδεια από τη ∆/νση Ανάπτυξης της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας, έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης, που τηρεί η ∆/νση αυτή, και 

διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, µέσα και προσωπικό (ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008). 

 

Η παραπάνω συντήρηση θα περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες εργασίες για την οµαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και υπόκειται 

στους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:  

 

1. Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να γίνεται σε δύο τακτικές επισκέψεις το µήνα και 

σύµφωνα µε ένα αµοιβαία συµφωνηµένο πρόγραµµα που θα τηρείται χωρίς χρονικές αποκλίσεις ή 

καθυστερήσεις από τον Ανάδοχο. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 

σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση του συνεργείου 

συντήρησης. 

2.   Στον έλεγχο πρέπει να γίνονται τουλάχιστον οι παρακάτω εργασίες: 

α)  Να εξετάζονται τα τοιχώµατα του φρεατίου της οροφής και του πυθµένα αυτού. 

β)  Να επιθεωρείται ο ισοζυγισµός των ευθυντήριων ράβδων. 

γ)  Να επιθεωρείται το εύκαµπτο καλώδιο και το κιτίο σύνδεσης (κλεµένς). 

δ) Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας περιµανδάλωσης µέσα στο φρεάτιο. 
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ε)  Να επιθεωρείται η συσκευασία της αρπαγής και η λειτουργία του διακόπτη αυτής. 

στ) Να εξετάζεται η λειτουργία των διακόπτων που τερµατίζουν τη διαδροµή και του κινητού δαπέδου 

θαλαµίσκου και ψευτοδαπέδου αν υπάρχει. 

ζ) Να εξετάζονται τα σηµεία δεσίµατος των συρµατόσχοινων στο θαλαµίσκο και το αντίβαρο. 

η) Να εξετάζεται η κατάσταση των συρµατόσχοινων, σε όλο το µήκος τους για µηχανική καταπόνηση ή 

άλλη φθορά. 

θ)  Να καθαρίζονται και να λιπαίνονται όλα τα κινούµενα εξαρτήµατα του ανελκυστήρα. 

ι)  Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του σήµατος κινδύνου. 

ια) Να εξετάζεται η κατάσταση των φερµόιτ του φρένου και επίσης τα πέδιλα των ευθυντηρίων 

ράβδων. 

ιβ)  Να γεµίζεται µε λάδι το κιβώτιο του ατέρµονα. 

ιγ)  Να γεµίζεται µε λάδι το κιβώτιο του αυτόµατου όταν αυτός χρειάζεται. 

ιδ)  Να µετρούνται όλα τα κυκλώµατα για να εξακριβωθεί όταν υπάρχει διαρροή. 

ιε) Να εξετάζονται οι επαφές των πηνίων ορόφων και των διακόπτων ανόδου-καθόδου. 

ιστ) Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρµατόσχοινων στην τροχαλία τριβής και στο ρυθµιστή ταχύτητας. 

ιζ) Να εξετάζεται αν υπάρχει τάση µεταξύ πηνίου και µεταλλικών µερών σε σχέση µε τη γή (ρελλαί 

διαφυγής). 

ιη) Να εξετάζεται η κατάσταση ασφαλειών (µήπως βραχυκυκλώθηκαν από µη αρµόδιο πρόσωπο). 

ιθ) Να εξετάζεται ο φωτισµός του θαλαµίσκου µηχανοστασίου, τροχαλιοστασίου και φρεατίου. 

κ) Γενικά να εξετάζεται η ασφαλής και καλή λειτουργία του ανελκυστήρα. Να ελέγχεται το υδραυλικό 

σύστηµα του ανελκυστήρα (δεξαµενή λαδιού κινητήρα, αντλιοτηλεσκοπικό κύλινδρο λάστιχα, διαρροές 

κλπ) για την ασφαλή- καλή λειτουργία του. Να ελέγχεται το σύστηµα αυτόµατου απεγκλωβισµού. 

3. Μετά από κάθε έλεγχο να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την επισκευή φθορών, των 

ελλείψεων ή ζηµιών που βρέθηκαν για την ασφαλή και κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα, αφού 

διακοπεί στο µεταξύ η λειτουργία του, µέχρι την πλήρη τακτοποίησή του. 

4. Σε περίπτωση που αυτές κρίνονται επικίνδυνες θα τοποθετούνται πινακίδες σε όλες τις πόρτες οι 

οποίες να γράφουν ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, από τον 

συντηρητή. 

5.  Ο συντηρητής πρέπει να τηρεί βιβλιάριο συντήρησης, θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση, στο 

οποίο θα αναγράφονται όλες οι επιθεωρήσεις του ανελκυστήρα, οι τυχόν αλλαγές εξαρτηµάτων και οι 

κατάλληλες υποδείξεις του συντηρητή, µετά από κάθε επιθεώρηση. Γενικότερα το βιβλιάριο 

συντήρησης θα τηρείται σύµφωνα µε όσα ορίζει η σχετική ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 όπως 

ισχύει. 

6.  Τα υλικά συντήρησης (λάδι, λίπος, υλικά καθαρισµού κλπ) βαρύνουν τον συντηρητή του 

ανελκυστήρα. Οι µισθοί, οι αποζηµιώσεις, τα ηµεροµίσθια και τα ασφαλιστικά Ταµεία του τεχνικού 

προσωπικού, για την συντήρηση του ανελκυστήρα, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τους 

συντηρητές. 

7.  Στις περιπτώσεις έκτακτων βλαβών του ανελκυστήρα ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος, αφού 

κληθεί τηλεφωνικά, στην άµεση επιδιόρθωσή τους.  
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8. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει εγγράφως, όταν απαιτείται για λόγους ασφαλείας 

– λειτουργίας του ανελκυστήρα, την αντικατάσταση υλικών καθώς και την συνολική του δαπάνη. 

9.  Ο συντηρητής ευθύνεται, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, για την πιστή τήρηση και 

εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων (ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 όπως ισχύει) σχετικά µε τη 

συντήρηση των ανελκυστήρων.  

 

Ο ανάδοχος του έργου µε δικά του έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε ανελκυστήρα 

έναντι αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος, είτε ατοµικού είτε οµαδικού, όπως 

προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας, Υποδ/νση 

Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο, µέχρι και την Τρίτη 22 

Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:30 µ.µ. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, δεν λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία αποστολής ή η 

σφραγίδα του ταχυδροµείου, αλλά η πραγµατική ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ηµαθίας (imathia.pkm.gov.gr). 

 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηµαθίας 
 
 
 

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 

marantidou.i
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