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ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
(ΕΜΣΤ)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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ΣΥΜΒΑΣΗ

CPV
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υπηρεσιών
δωδεκάμηνης
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των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων
κλιμάκων του Εθνικού Μουσείου
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50750000-Υπηρεσίες συντήρησης
ανελκυστήρων
50740000-Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης
18.580,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
23.039,20€ (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλλιρρόης &
Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο
ΦΙΞ),Τ.Κ. – Πόλη:117 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Γ. Σαμπάνης, ΤΕ Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός
Κ. Κοντογιάννης, ΠΕ Διοικητικός
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Τηλέφωνα: 211-1019083
Mail: protocol@emst.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τηλ. Κέντρο:211-1019000
Ιστότοπος: www.emst.gr

Το έργο χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία : 16.10.2019
Ημέρα:
και ώρα: 10:00
Ημερομηνία: 16.10.2019
Ημέρα:
και ώρα: 11:00.
Γραφεία ΕΜΣΤ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ.

ΦΡΑΝΤΖΗ
(ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ) , 117 43 ΑΘΗΝΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

KAE
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64
Ν.4172/2013)

Τριακόσιες εξήντα επτά (367) ημέρες από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
50750000-Υπηρεσίες
συντήρησης
ανελκυστήρων
50740000-Υπηρεσίες
επισκευής
και
συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων
79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης
ΚΑΕ: 2599
18.580,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση
ποσοστού 0,06% υπέρ της Αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται
φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του
Ν.4172/2013
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του
άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Άρθρο 1 : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Επωνυμία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ)

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

117 43

Τηλέφωνο

211-1019000 (κέντρο)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

protocol@emst.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.emst.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι για
παροχή πληροφοριών:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γρηγόριος Σαμπάνης
2111019083
Κωνσταντίνος Κοντογιάννης 2111019004

E-MAIL
grigorios.sampanis@emst.gr
kostas.kontogiannis@emst.gr

Άρθρο 2: Περίληψη διακήρυξης, τίτλος, σύντομη περιγραφή της σύμβασης, εκτιμωμένη
αξία, τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβασης.
Τo Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Άρθρο 86 Ν.4412/2016), για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», συνολικού
προϋπολογισμού 18.580,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος αναλύεται ως εξής:
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Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδα
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Δαπάνη

1. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (FULL SERVICE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

1

Δεκαπενθήμερη
Πλήρης Συντήρηση
(FULL SERVICE) και
Τεχνική Υποστήριξη
εννέα (9)
ανελκυστήρων
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή

κατ’
24
αποκοπή/
δεκαπενθήμερο

240,00€

5.760,00 €

1

900,00 €

900,00 €

1

90,00 €

90,00 €

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
1

Πιστοποίηση εννέα (9) κ.α/
κυλιόμενων
έτος
ανελκυστήρων
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή

3.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Καταχώρηση (έκδοση ή κ.α/
ανανέωση της αδείας
έτος
λειτουργίας εννέα (9)
ανελκυστήρων
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή

4.ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (FULL SERVICE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
1

Μηνιαία Πλήρης
Συντήρηση (FULL
SERVICE) και Τεχνική
Υποστήριξη δώδεκα
(12) κυλιόμενων
κλιμάκων σύμφωνα με
την τεχνική περιγραφή

κ.α/ μήνα

12

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
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1

Πιστοποίηση δέκα
(10)
κυλιόμενων
κλιμάκων σύμφωνα
με
την
τεχνική
περιγραφή

κ.α/έτος
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1

1.200,00

1.200,00

1

120,00€

120,00€

6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
1

Καταχώρηση
(έκδοση ή ανανέωση
της
αδείας
λειτουργίας
δέκα
(12)
κυλιόμενων
κλιμάκων σύμφωνα
με
την
τεχνική
περιγραφή

κ.α/έτος

ΣΥΝΟΛΟ

17.670,00€

ΦΠΑ 24%

4.240,80€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)

21.910,80€

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
7.ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (FULL SERVICE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)
1

Μηνιαία Πλήρης
Συντήρηση (FULL
SERVICE) και Τεχνική
Υποστήριξη μιας (1)
κυλιόμενης κλίμακας
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή,
από την ώρα που
τεθεί σε λειτουργία

κ.α/μήνα

ως 12

66,66€

800,00€

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)
1

Πιστοποίηση μιας (1)
κυλιόμενης κλίμακας
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή

κ.α/έτος

1
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9. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)
1

Καταχώρηση (έκδοση
ή ανανέωση της
αδείας λειτουργίας
μιας (1) κυλιόμενης
κλίμακας σύμφωνα
με την τεχνική
περιγραφή

κ.α/έτος

1

10,00€

10,00€

ΣΥΝΟΛΟ

18.580,00€

ΦΠΑ 24%

4.459,20€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

23.039,20€

Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ.
Η προς παροχή υπηρεσία θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο της Συγγραφής
Υποχρεώσεων - Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Συμβατική διάρκεια: τριακόσες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης » (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ) Τ.Κ.
117 43, Αθήνα. τηλ.: 211-1019054) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την
16.10.2019 και ώρα 10:00 π.μ, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των
προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής(www.emst.gr).
Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα
αρχή (protocol@emst.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν
διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το
αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν
εξετάζονται.
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Άρθρο 3: Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται:
Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :
•
Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
•
Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
•
Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
•
Την 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».
•
Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
•
Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
•
Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
•
Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
•
Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
•
Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
•
Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρο υ 79 παρ. 4 το υ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).
•
Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων»
•
Τις διατάξεις του νόμου 4270/28-06-2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4484/2017: Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.
•
Τις διατάξεις του νόμου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
•
Τις διατάξεις του νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
•
Τις διατάξεις του νόμου 2557/24-12-1997 (ΦΕΚ Α’ 271) «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις
πολιτιστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3658/22-04-2008 (ΦΕΚ A’ 70)
«Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις», για την
ίδρυση και λειτουργία του ΕΜΣΤ.
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Το Π.Δ. 78/1-08-2017 (ΦΕΚ τ. Α’108/1-8-2017), Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).
Την με αριθμ. ΑΔΑΜ 19REQ004410096 2019-02-04 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
της Αρχής (ΑΔΑ: Ψ93ΠΟΡΡΛ-8ΙΠ).
Την από 30/09/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ έγκρισης της διενέργειας του
διαγωνισμού και των όρων αυτού.
Την από 16/09/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ συγκρότησης επιτροπών.
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.

Άρθρο 4: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε
(α)κράτος - μέλος της Ένωσης, (β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), (γ) τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) παραπάνω και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης
δημοσίων
συμβάσεων.
Οι
ενώσεις
οικονομικών
φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα
ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση,
εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση του
«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους
δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που
περιγράφονται στο άρθρο 73 N.4412/2016.
2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για υπηρεσίες του Δημοσίου με κοινή
απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ως άνω λόγου
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
4.3 Στοιχεία τεχνικής ικανότητας:
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρίες οι οποίες:
Έχουν να παρουσιάσουν τα τρία τελευταία χρόνια (2015, 2016, 2017) δυο τουλάχιστον
μεγάλες συμβάσεις συντήρησης ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων (τουλάχιστον
8 ανελκυστήρες προσωπικού, έναν υδραυλικό ανελκυστήρα φορτίων προσώπων
4.000kgr, 12 κυλιόμενων κλιμάκων ανά σύμβαση, σε κτήρια υψηλής επισκεψιμότητας
όπως σταθμούς μέσων μεταφοράς/αεροδρόμια/νοσοκομεία/πολυκαταστήματα κλπ.
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τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας. Η συντήρηση των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων
κλιμάκων μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο της ίδιας ή και ξεχωριστών συμβάσεων.
Προς απόδειξη των ανωτέρων, με την υπογραφή της συμβάσεως, οι διαγωνιζόμενοι θα
πρέπει να υποβάλουν Κατάσταση των συμβάσεων Συντήρησης ανελκυστήρων
κυλιόμενων κλιμάκων, η οποία θα δίδει τα κάτωθι στοιχεία για κάθε σύμβαση:
1. Τον Πελάτη
2. Τον προϋπολογισμό του έργου
3. Το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (το ΕΜΣΤ επιφυλάσσεται,
εάν το επιθυμεί να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα
υποβληθούν)
4. Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων (αριθμός κυλιόμενων κλιμάκων και
ανελκυστήρων που αφορούν τις συμβάσεις
5. Τη διάρκεια των συμβάσεων (αρχική και οριστική συμβατική διάρκεια)
6. Τον αριθμό του χρησιμοποιηθέντος προσωπικού στα πλαίσια της εκτέλεσης της
σύμβασης
7. Τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.
Άρθρο 5: Κατάρτιση – υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών
5.1. Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς
σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία, ως εξής:
1. α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1)
πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα.
2. β) Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο,
τα απαιτούμενα στο άρθρο 7 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι
δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο
εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία
επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης
και θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως
προς τα αναφερόμενα στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών,
υποχρεωτική.
5.2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης.
5.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τριακόσιες εξήντα επτά
(367) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της
παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση ύπαρξης
ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει
σχετικό ερώτημα προς τους υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την
λήξη ισχύος των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν
την αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.
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Άρθρο 6: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής
υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση
νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) :
6.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα πρέπει να
καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή
ποσό 371,60 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να
υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
6.2. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα V “Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 (Α 147)”
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986
(Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός
φορέας πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τα σχετικά κριτήρια επιλογής.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ κάθε φορέα στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
6.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
6.4. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των προσώπων
που την απαρτίζουν περί :
• αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης,
και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).
• αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις
ολόκληρο,
• ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα,
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•
•

τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
(επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή
πίνακα) των υπό ανάληψη υπηρεσιών,
• (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν την
υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.
Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου
ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.
6.5. Απλό φωτοαντίγραφο της άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων/ κυλιόμενων
κλιμάκων που παραχωρήθηκε από την Δ/νση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης του νομού της έδρας τους ή όπως ισχύει σήμερα.
6.6. Πιστοποιητικό ISO 14001, για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
6.7. Πιστοποιητικό OSHAS 18001, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας
& Υγείας στην εργασία .
6.8. Πιστοποιητικό ISO 9001, για την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
6.9. Πιστοποίηση εφαρμογής της Οδηγία 95/16/ΕΚ για τον Σχεδιασμό, Κατασκευή & Τελική
Επιθεώρηση Ανελκυστήρων.
Σημειώσεις – διευκρινίσεις- λοιπές διευκρινήσεις :
1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
συμμετέχοντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
2. Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογη
αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ.
ένορκη δήλωση), συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα
ελληνικά.
Άρθρο 7: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
7.1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου νόμιμα υπογεγραμμένο, θα
τοποθετηθεί, με ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον
κύριο φάκελο, με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά
πρέπει να αναφέρονται οι επιμέρους τιμές, η συνολική προσφερόμενη τιμή, και ο
αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
7.2. Η τιμή της Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση αυτού
έως δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα περιλαμβάνονται οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις.
7.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.4. Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών
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7.5. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι
αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων
της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 8: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού
8.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από την διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» &
«Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή του «Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» και, εφόσον είναι εφικτό, ολοκληρώνεται σε μία
συνεδρίαση, με την παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων
υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά και επιθυμούν να παραστούν.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
8.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
• Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και
μονογράφεται από την Επιτροπή κατά φύλλο και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.
• Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο φάκελος με
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές. Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο Πρακτικό τις τιμές
των προσφορών, κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη της
διαδικασίας του διαγωνισμού.
8.3. Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή
την ανάθεση της σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την αποκλειστικά
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει ελεύθερα για την
έγκριση ή την ματαίωση εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα της διαδικασίας ανάθεσης, για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του N.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 του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
8.4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των υποβληθέντων
δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους
διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία
του φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη
προθεσμία. Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο
εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται
και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη
υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή
κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Ισχύει το άρθρο 102 του N.4412/2016.
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8.5. Το Πρακτικό, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αντίγραφό του αποστέλλεται σε
όλους τους διαγωνιζομένους με τηλεομοιοτυπία (fax). Ως χρόνος παραλαβής των
εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax) επί
του διαβιβασθέντος εγγράφου.
Άρθρο 9. Ενστάσεις
9.1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν
μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. Οι
ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως στο
πρωτόκολλο του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» και υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής.
9.2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της
Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης».
9.3. α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο.
β. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
γ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την άπρακτη
πάροδο δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο ή εάν ο διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη
ανάκληση καθ’ όλο το περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχή, ως εάν μηδέποτε είχε
υποβληθεί.
9.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016.
Άρθρο 10. Σύμβαση
10.1. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπετε
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόμενο της παρούσας. Σχέδιο της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) της
παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.
10.2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους,
δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».
10.3. Προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙV της παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και χρόνο ισχύος 10 μήνες χρόνια, η οποία επιστρέφεται
στον ανάδοχο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αναθέτουσα
αρχή, καθώς και η προσκόμιση σε σφραγισμένο φάκελο των κάτωθι κατά περίπτωση
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δικαιολογητικών κατακύρωσης προς απόδειξη των δηλωθέντων στη παράγραφο 3.2 της
διακήρυξης:
10.4 Οι Έλληνες πολίτες:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016,
ήτοι:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ.1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ.2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το
ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305).
ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
(παρ.2 του άρθρου 75 του v.4412/2016) και ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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στ.Πιστοποιητικό ISO Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας στο αντικείμενο της
προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των ανελκυστήρων.
ζ. Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 .
η. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας ΟΗSAS –
ISO 18001.
10.5 Οι αλλοδαποί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 7.4.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
10.6 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.4 και 7.5 αντίστοιχα.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά :
- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,
- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους εκπροσώπους του.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920,όπως εκάστοτε
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του v.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
10.7 Οι συνεταιρισμοί:
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι
ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της
παραγράφου6.6.1.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.1, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της
παραγράφου 6.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα,
και της περίπτωσης β της παραγράφου 6.6.3.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
10.8. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση.
10.9. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των ως άνω
δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης, κοινοποιείται και στους λοιπούς
συμμετέχοντες, προκειμένου αυτοί εφόσον επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία
αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών, που θα προηγηθεί της υπογραφής της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά ή δεν πληροί την άνω
προϋπόθεση ή δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί
στις προβλεπόμενες από το ν.4412/2016 κυρώσεις και θα επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία καλώντας τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη να προσκομίσει τα παραπάνω
δικαιολογητικά.
Άρθρο11. Υποχρεώσεις Αναδόχου.
11.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης », υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας.
11.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
11.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
θα Αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση
του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται
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με τη υπηρεσία που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του
«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης».
11.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το τμήμα της σύμβασης για την
προαίρεση που αφορά την εξωτερική κυλιόμενη κλίμακα, όταν του ζητηθεί από το ΕΜΣΤ
εντός του χρονικού ορίου του ένα μήνα.
Άρθρο 12. Πληροφορίες επί της διακηρύξεως του διαγωνισμού.
12.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με την από 30.09.2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης », είναι το
ΕΜΣΤ.
12.2. Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016.

ΑΘΗΝΑ, 02.10.2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Παπαναστασίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρω διακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ»
Στην Αθήνα σήμερα ………………………………………, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
1. αφενός του φορέα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ » (εφεξής
«Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή
(πρώην εργοστάσιο Φιξ) ,Τ.Κ.:117 43, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ ___________ - ΔΟΥ __________),
όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την υπ’ αριθ.___θέμα / ____ συνεδρίαση /________
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την υπογραφή της παρούσας από τον
_________________________________________,
2. αφετέρου της εταιρείας ………………………. με έδρα ……………………….., όπως εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από ……………………………….. (εφεξής «Ανάδοχος»).
Έχοντας υπόψη:
Α. Τους όρους της διακήρυξης του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » του από ………….
2019 συνοπτικού διαγωνισμού (εφεξής «υπηρεσία»).
Β. Την υπ’ αριθ. ……………………….. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης », με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας
στον ανάδοχο.
Γ. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας σύμβασης.
Συμφωνούνται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης
1.1 Στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
• Η δωδεκάμηνη, πλήρης (full service) συντήρηση τους (σε υλικά, λογισμικό και
εργασία) και η τεχνική υποστήριξη αυτών.
• Η πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, στην περίπτωση που
αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί πριν την ισχύ της παρούσας σύμβασης για το τρέχον
έτος.
• Η αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων του φορέα πιστοποίησης, καθώς και φθορών,
ζημιών και ελλείψεων αρχικής εγκατάστασης, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει
πραγματοποιηθεί πριν την ισχύ της παρούσας σύμβασης για το τρέχον έτος.
• Η καταχώρηση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου, στην περίπτωση
που αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί πριν την ισχύ της παρούσας σύμβασης για το
τρέχον έτος.
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•

Οι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες κλίμακες θα συντηρούνται – ελέγχονται
προληπτικά δύο φορές τον μήνα (μία ανά δεκαπενθήμερο), σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.
• Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης που μπορεί να ενεργοποιηθεί με αντίστοιχη ρητή
εντολή από το ΕΜΣΤ, το οποίο αφορά την πλήρη (full service) συντήρηση της
εξωτερικής κυλιόμενης κλίμακας (σε υλικά, λογισμικό και εργασία) και την τεχνική
υποστήριξη, την πιστοποίησή της από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, την
καταχώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου το πολύ μέσα σ΄ ένα μήνα,.
1.2 Το πλήρες αντικείμενο της σύμβασης, που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος
αναλύεται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 2 Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες
2.1 Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί εντός της προθεσμίας αυτής στην ολοκλήρωση του
αντικειμένου της σύμβασης.
2.3 Παράταση δίδεται μόνο μετά από έγκριση του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.»
και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
2.4 Ο έλεγχος των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων από τον φορέα
πιστοποίησης θα γίνεται κατά περίπτωση στους χρόνους που αναγράφονται στο τεύχος
της Τεχνικής Περιγραφής.

Άρθρο 3 Διοίκηση της σύμβασης - Παραδοτέα Στοιχεία
3.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από
το αρμόδιο τμήμα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016.
3.3 Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 4 Ποινικές Ρήτρες – Καταγγελία Σύμβασης
4.1 Ισχύει το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
4.2 Το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ έχει δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την
παρούσα σύμβαση, εάν διαπιστωθεί πλημμελής τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων
του Αναδόχου.
Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δικαιούται επιπρόσθετα να αξιώσει από τον
Ανάδοχο, ως δίκαιη, εύλογη και εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα, το συνολικό ποσό –
τίμημα, το οποίο θα έχει, μέχρι την στιγμή της καταγγελίας, καταβάλλει στον Ανάδοχο,
επιφυλασσόμενη για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής της
ζημίας.
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Άρθρο 5 Αμοιβή – Πληρωμή
5.1 Η συνολική αμοιβή της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί, όπως αναλύεται στην οικονομική
προσφορά του αναδόχου και εφόσον εκτελεσθεί το σύνολο της υπηρεσίας, ανέρχεται
στο ποσό των ……………………………… (………………. €) πλέον Φ.Π.Α. 24%
…………………………………….. (………… €).
5.2 Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 5 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
Μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ως
άνω στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ »θα γίνεται η εξόφληση.
5.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον της προσφερόμενης
τιμής που ορίζεται στη Σύμβαση.
5.4 Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει την κράτηση 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο
τέλος χαρτοσήμου 3% και επί του ποσού του χαρτοσήμου εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
(συνολικά 0,1036%) που κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο στο λογαριασμό
ΚΑΕ 3514. Επίσης κράτηση υπέρ της Αρχής εξέτασης Προσφυγών σύμφωνα με την ΚΥΑ
1191/14.03.2017 (ΦΕΚ Β’969/22.03.2017).
Άρθρο 6 Εγγυήσεις
6.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν.4412/2016, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης αυτής
κατέθεσε την εκδοθείσα στις …………..2019, με αριθ. ……………………., Εγγυητική Επιστολή
καλής εκτέλεσης………………………………………………………., ποσού ……………………………….
(……………. €) και καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α..
6.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει αντισυμβατικές
ενέργειες του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει τη Σύμβαση, υπέρβαση του
συνολικού χρόνου ή και να διορθώσει οποιαδήποτε λάθος των παραδοτέων.
6.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί Εγγυητικών Επιστολών του
άρθρου 72 του ν.4412/2016 και επιστρέφεται μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή.

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

Άρθρο 7 Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της σύμβασης
Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του και αντίκλητο για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του τόπου.
Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται
με τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
του αντισυμβαλλομένου. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής
αυτής της Σύμβασης, ορίζεται η _______________ του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ».
Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός
και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
O συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο ειδικευμένο
προσωπικό, υλικά, μηχανήματα και λειτουργικό λογισμικό/firmware για την εκτέλεση
[22]
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του έργου και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων και
των κυλιόμενων κλιμάκων κατά την διάρκεια της σύμβασης.
7.6 Ρητά συμφωνείται ότι καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο συντηρητής θα
είναι εφοδιασμένος με νόμιμη άδεια, η παράβαση του όρου αυτού αποτελεί λόγο
καταγγελίας του παρόντος από υπαιτιότητα του συντηρητή, χωρίς να αποκλείεται η
καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης προς τον εργοδότη για κάθε ζημιά θετική ή
αποθετική.
7.7 Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε ανελκυστήρα και ο συστηματικός
έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας του θα γίνεται σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή.
Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται χωρίς επιπλέον χρέωση να προβαίνει (όσες
φορές απαιτηθεί) σε έκτακτη μη προγραμματισμένης συντήρηση των ανελκυστήρων
και να επιδιορθώνει κάθε βλάβη η φθορά αυτών καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης,
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. Ο εργοδότης επίσης
δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να προβεί σε άμεση
αντικατάσταση, συμφωνά με τα ανωτέρω, υλικού ή εξαρτήματος που εμποδίζει την
καλή λειτουργία των ανελκυστήρων (εξαιρουμένων περιπτώσεων, βανδαλισμού,
πυρκαγιάς, πλημμύρας κλπ).
7.8 Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί για κάθε ανελκυστήρα & κυλιόμενη κλίμακα τα
ειδικά βιβλιάρια νομίμως θεωρημένα κατά το εγκεκριμένο πρότυπο της αρμόδιας
δημόσιας αρχής. Σε αυτά θα αναγράφονται οι γενόμενες συντηρήσεις και επισκευές και
οι τυχόν σχετικές παρατηρήσεις ή οδηγίες, θα φυλάσσονται δε στο γραφείο διαχείρισης
του κτιρίου νομίμως θεωρημένα.
7.9 Αν ο ανάδοχος συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αντιμετώπιση έκτακτου
περιστατικού ή βλάβης και φθοράς των ανελκυστήρων μέσα στα χρονικά όρια που
καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει την
εργασία αυτή σε άλλον τεχνίτη που έχει τα νόμιμα προσόντα και να μεριμνήσει για την
παρακράτηση από την αμοιβή του ανάδοχου συντηρητή, του πόσου της δαπάνης που
καταβλήθηκε στον ως άνω τεχνίτη (ο οποίος αντικατέστησε τον ανάδοχο συντηρητή),
ενώ η ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός ατυχήματος εξακολουθεί να βαρύνει
τον ανάδοχο συντηρητή.
7.10 Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες γενικά οι κάθε φύσεως δαπάνες του
συντηρητή για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και μόνο
αναφέρονται:
α) Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και
εργαλείων.
β) Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής εργασίας
αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω καταγγελίας
συμβάσεως εργασίας κλπ. του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε
είδους υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα διάφορα ασφαλιστικά
ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον εργοδότη όσο και οι
βαρύνουσες τov εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης δοσοληψίες ή απαιτήσεις των
ταμείων αυτών ή τρίτων, αφορούν τον συντηρητή και μόνο.
γ) Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων.
δ) Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του συντηρητή (διαμονή, διατροφή κ.λ.π.)
ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα - (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά
κ.λ.π.), εργαλεία κ.λ.π.
[23]
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στ) Όλες οι δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης, παράδοσης των υλικών – ανταλλακτικών –
αναλώσιμων σε πλήρη και κανονική λειτουργία, πιστοποίησης και καταχώρησης των
ανελκυστήρων.
7.11 Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά τέτοιο τρόπο
που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων συνεργείων και να ακολουθεί
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π. καθόσον είναι μόνος υπεύθυνος
για κάθε σχετική παράβαση και να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις
εργασίες του και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα.
7.12 Ο συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκτελουμένων
έργων καθώς και των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και
κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από
υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή μελών του προσωπικού του κατά την
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του κυρίου
του έργου κατά το άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα ΑΚ. Σε περίπτωση που αποδοθεί στον
εργοδότη ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο
συντηρητής ευθύνεται απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική
ή αποθετική, σύμφωνα με τους παραπάνω ειδικούς όρους. Σε περίπτωση
χρησιμοποιήσεως εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε άλλους
συντηρητές , ο συντηρητής θα έχει την ευθύνη καλής χρήσεως τους. Ο εργοδότης
διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου της εργασίας από άποψη ποιότητας,
ακρίβειας εφαρμογής κ.λ.π.
Άρθρο 8 Ασφάλιση Ανελκυστήρων
8.1 Ο συντηρητής υποχρεούται να προβεί άμεσα στην ασφάλιση κάθε ανελκυστήρα για
ατομικές βλάβες, για υλικές ζημιές και για ομαδικό ατύχημα, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, προσκομίζοντας το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός πέντε (5) ημερών
από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.
Ο κάθε ανελκυστήρας θα καλύπτεται κατ’ ελάχιστο:
• Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής
ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) μέχρι του ποσού των 300.000,00
ΕΥΡΩ.
• Για σωματικές βλάβες σε περισσότερα του ενός άτομα από το ίδιο ατύχημα
(συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη) μέχρι
του ποσού των 600.000,00 ΕΥΡΩ.
• Για υλικές ζημιές τρίτων για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την ίδια
αιτία, μέχρι του ποσού των 300.000,00 ΕΥΡΩ.
• Για σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι του ποσού των
900.000,00 ΕΥΡΩ.
• Για οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.
Άρθρο 9 Επίλυση διαφορών
Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της
παρούσας Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση αμετακλήτου
δικαστικής αποφάσεως κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να επιχειρήσει φιλικό
διακανονισμό ή εξώδικο – δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό.
[24]
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Η παρούσα Σύμβαση, το Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που είναι προσαρτημένα στη Διακήρυξη και η προσφορά του
Αναδόχου, αποτελούν ενιαίο σύνολο συμβατικών όρων και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ
αυτών επικρατούν οι όροι της παρούσας Σύμβασης με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016.
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα οποία
υπεγράφησαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκ των οποίων το ένα (1) παραλαμβάνει
ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για Τον φορέα
«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ »

Για την Ανάδοχο εταιρία
………………………………..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γεώργιος Παπαναστασίου

……………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1o
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η υπηρεσία αφορά στη σύναψη δωδεκάμηνης σύμβασης για την συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη εννέα (9) ανελκυστήρων και δώδεκα κυλιόμενων κλιμάκων (12) στο κτίριο του
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
Στο κτίριο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης υπάρχουν τα κάτωθι είδη ανελκυστήρων
& κυλιόμενων κλιμάκων.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΑ/ KGR

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΘΥΡΕΣ

1

ΠΡΟΣΩΠΩΝ (κοινού
αριστερά

7

13/1000 KGR

1,6 m/s

ΑΥΤΟΜ

2

ΠΡΟΣΩΠΩΝ (κοινού
δεξιά)

7

13/ 1000 KGR

1,6 m/s

ΑΥΤΟΜ

3

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(εκθεσιακού ισόγειο)

2

8 /630 κιλά

1,0m/s

ΑΥΤΟΜ

4

ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΦΟΡΤΙΩΝ

6

4500 κιλά

0,25 m/s

ΑΥΤΟΜ

5

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(απορριμμάτων)

8

8 /630 κιλά

1,0m/s

ΑΥΤΟΜ

6

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(τροφοδοσίας)

9

8 /630 κιλά

1,6 m/s

ΑΥΤΟΜ

7

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(προσωπικού)

6

8 /630 κιλά

1,6 m/s

ΑΥΤΟΜ

8

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

2

13/ 1000 KGR

1,0 m/s

ΑΥΤΟΜ

9

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

2

13/ 1000 KGR

1,0 m/s

ΑΥΤΟΜ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΚΑΘΕΤΟ
ΥΨΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΣΚΑΛΙΩΝ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΓΩΝΙΑ
ΚΛΗΣΕΩΣ

1

ΑΝΟΔΟΥ

6120 mm

3/3
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

30

2

ΚΑΘΟΔΟΥ

6120 mm

3/3
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

30

3

ΑΝΟΔΟΥ

4200 mm

2/2
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

35

4

ΚΑΘΟΔΟΥ

4200 mm

2/2
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

35

5

ΑΝΟΔΟΥ

3460 mm

2/2
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

35
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6

ΚΑΘΟΔΟΥ

3460 mm

2/2
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

35

7

ΑΝΟΔΟΥ

3600 mm

2/2
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

35

8

ΚΑΘΟΔΟΥ

3600 mm

2/2
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

35

9

ΑΝΟΔΟΥ

5420 mm

2/2
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

35

10

ΚΑΘΟΔΟΥ

5420 mm

2/2
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

35

11

ΑΝΟΔΟΥ

5560 mm

0,5 m/sec

35

12

ΚΑΘΟΔΟΥ

5560 mm

0,5 m/sec

35

Α/Α

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

ΚΑΘΕΤΟ
ΥΨΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΣΚΑΛΙΩΝ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΓΩΝΙΑ
ΚΛΗΣΕΩΣ

4120 mm

2/2
(πάνω/κάτω)

0,5 m/sec

35

Το αντικείμενο για τους ανωτέρω ανελκυστήρες & κυλιόμενες κλίμακες γενικώς αφορά:
• την δωδεκάμηνη, πλήρη (full service) συντήρηση τους (σε υλικά και εργασία) και
την τεχνική υποστήριξη αυτών.
• την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, στην περίπτωση
που αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί πριν την ισχύ της παρούσας σύμβασης για το
τρέχον έτος.
• την αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων του φορέα πιστοποίησης, στην περίπτωση
που αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί πριν την ισχύ της παρούσας σύμβασης για το
τρέχον έτος.
• την καταχώρηση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου δήμου, στην
περίπτωση που αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί πριν την ισχύ της παρούσας
σύμβασης για το τρέχον έτος.
Οι ανελκυστήρες θα συντηρούνται – ελέγχονται προληπτικά δύο φορές τον μήνα (μία ανά
δεκαπενθήμερο), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ
1. ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΠΛΗΡΗΣ (FULL SERVICE) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
Το προσφερόμενο τίμημα για την δωδεκάμηνη πλήρη συντήρηση (full service) και τεχνική
υποστήριξη του συνόλου των ανελκυστήρων & των κυλιόμενων κλιμάκων γενικώς
περιλαμβάνει:
[27]
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Την προληπτική προγραμματισμένη συντήρησή τους και τον συστηματικό έλεγχο
της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους (τουλάχιστον δύο φορές ανά μήνα και
ανελκυστήρα/ κυλιόμενη κλίμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την
κείμενη νομοθεσία), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που δεν παρενοχλείτε η
δραστηριότητα του ΕΜΣΤ,
την έκτακτη μη προγραμματισμένης συντήρησή τους (όσες φορές απαιτηθεί), όλες
τις ημέρες της εβδομάδας και τις αργίες χωρίς επιπλέον χρέωση,
την αντικατάσταση ή επισκευή (σε υλικά και εργασία) οποιουδήποτε μηχανισμού,
εξαρτήματος ή αναλωσίμου ή μέρος του λογισμικού των ανελκυστήρων και των
κυλιόμενων κλιμάκων που θα παρουσιάσει βλάβη ή φυσιολογική φθορά χωρίς
επιπλέον χρέωση.
Σημειώνεται ότι εξαιρούνται περιπτώσεις βελτιώσεων ή επισκευών που οφείλονται:
α) σε υφιστάμενα οικοδομικά στοιχεία και σε τυχόν παραλείψεις οικοδομικής αδείας
β) σε τροποποιήσεις των ισχυόντων κανονισμών,
γ) σε πράξεις βανδαλισμού,
δ) σε ακατάλληλη χρήση ή που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες
(πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ).

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
Το προσφερόμενο τίμημα για την Πιστοποίηση των δέκα (10) από τις δώδεκα (12) κυλιόμενες
κλίμακες που πρέπει να περάσουν την διαδικασία πιστοποίησης & καταχώρησης
περιλαμβάνει:
• τον προβλεπόμενο από τον νόμο έλεγχό τους από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης (1 φορά ανά έτος και ανελκυστήρα)
• τον τυχόν επανέλεγχο των ανελκυστήρων από τον Φορέα πιστοποίησης (όσες φορές
απαιτηθεί) για αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων του φορέα
• την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών (1 πιστοποιητικό ανά έτος και
ανελκυστήρα/ κυλιόμενη κλίμακα)
2.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στο σημείο αυτό ρητώς αναφέρεται ότι:
• Τυχόν αποκαταστάσεις (σε υλικά και εργασία) παρατηρήσεων του φορέα και
λοιπών προβλημάτων που πιθανόν προκύψουν κατά τον έλεγχο των ανελκυστήρων,
περιλαμβάνονται στην τιμή της Full Service συντήρησης (χωρίς επιπλέον χρέωση),
εκτός εάν αφορούν:
α) οικοδομικά στοιχεία και τυχόν παραλείψεις οικοδομικής αδείας,
β) μηχανολογικό εξοπλισμό λόγω τροποποιήσεων των ισχυόντων κανονισμών ή
πρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό,
γ) πράξεις βανδαλισμού,
δ) ακατάλληλη χρήση ή που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες
(πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ) οπότε
και θα αποτιμώνται ξεχωριστά.
2.2 Τυχόν απαιτήσεις του φορέα για εκπονήσεις αναλύσεων επικινδυνότητας,
μηχανολογικών σχεδίων, τεχνικής μελέτης, και ηλεκτρικών σχεδιαγραμμάτων των
κυκλωμάτων ισχύος και των κυκλωμάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων,
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της Full Service συντήρησης.
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3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΥΜΑΚΩΝ
Το προσφερόμενο τίμημα για την καταχώρηση των ανελκυστήρων περιλαμβάνει την έκδοση
ή ανανέωση των αδειών λειτουργίας τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου δήμου για
τις δέκα από τις δώδεκα κυλιόμενες κλίμακες για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί η
αντίστοιχη διαδικασία για το 2018.

ΆΡΘΡΟ 3ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός τα τεχνικά χαρακτηριστικά
εκάστους ανελκυστήρα/ κυλιόμενης κλίμακας. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικό απαιτηθεί
(συμπεριλαμβανομένων και των κατώτερο) για ην υποβολή της προσφοράς διαπιστώνεται ή
επιβεβαιώνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου και λαμβάνεται υπόψη
στο προσφερόμενο τμήμα.
3.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α1 - Α2
Γενικά Στοιχεία
Αριθμός ανελκυστήρων
2 όμοιοι
Είδος Ανελκυστήρα
προσώπων
Τύπος Ανελκυστήρα
ηλεκτρομηχανικός
Ωφέλιμο φορτίο
1000 κιλά / 13 άτομα
Ταχύτητα μεταφοράς
1,6 m/s
Αριθμός στάσεων
7
Αριθμός θυρών
7
Ύψος διαδρομής
28.36 m
Κινητήριος Μηχανισμός
Θέση κιν. μηχανισμού
Εντός του φρεατίου επί του οδηγού θαλάμου.
Αντίβαρο
Βάρος αντιβάρο: Ικανό να αντισταθμίζει το βάρος θαλάμου + πλαισίου + το μισό του
ωφέλιμου φορτίου. (περίπου 42-45 % του ωφέλιμου φορτίου). Πλαίσιο αντιβάρου:
Από ράβδους μορφοσίδηρου διατομής Π/L.
Προστασία αντιβάρου: Αφαιρετό μεταλλικό πλέγμα ύψους 2,5m από τον πυθμένα του
φρέατος.
Θάλαμος
Κατάλληλος για Α.Μ.Ε.Α
Διαστάσεις:1600 x 1450 x 2100 mm
Υλικό κατασκευής: Μεταλλικός από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη διπλά αναδιπλώμενη στα
σημεία των ενώσεων και αντισκωριακά προστατευόμενη. Επένδυση τοιχωμάτων:
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Μπροστινοί λαμπάδες: Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Πίσω πλευρά: Καθρέφτης στο επάνω μισό Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) στο κάτω μισό
Αρμοί/γωνιές-σοβατεπί :Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Φωτισμό: Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός φωτισμός
Ψευδοροφή: Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) με έμμεσο-κρυφό φωτισμό
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Φωτισμός Ασφάλειας: Αυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και φορτιστή διάρκειας
60min.
Εξαερισμός: Τεχνητός με εξαεριστήρα
Δάπεδο:Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί ίδιο υλικό με αυτό των κύριων εξυπηρετούμενων χώρων
Χειρολαβή: Ανοξείδωτος Χάλυβας brushed
Πόρτα θαλάμου : Αυτόματη κεντρικού ανοίγματος
Διαστάσεις: 900 x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας: Φωτοκουρτίνα, κοντάκτ παραβίασης και ηλεκτρικές επαφές
Ειδικές απαιτήσεις: Ανοξείδωτα πλαίσια - γυαλί
Πόρτες ορόφων: Αυτόματη κεντρικού ανοίγματος
Διαστάσεις: 900m x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας: Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές & επαφές
Ειδικές απαιτήσεις: Ανοξείδωτα πλαίσια – γυαλί
Κομβιοδοχή θαλάμου
Οι κομβιοδόχες θαλάμων θα είναι χωνευτές και θα φέρουν:
Button επιλογής ορόφων
Button κώδωνα κινδύνου
Button ανοίγματος / κλεισίματος πόρτας τύπου Braile
Διακόπτη εξαεριστήρα
Ψηφιακό δείκτη θέσης /τόξα πορείας
Φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης
Ηχητική αναγγελία ορόφων
Θέση ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας και λειτουργία προτεραιότητας με κωδικό (PIN Code)
Κομβιοδόχες ορόφων
Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί μια χωνευτή κοβιοδόχη με κάλυμμα από πλάκα ανοξείδωτου
χάλυβα που θα φέρει δύο button κλήσης με ενσωματωμένα Leds.
Οι κομβιοδόχες των ακραίων ορόφων θα φέρουν από ένα button για άνοδο /κάθοδο.
Φωνητική αναγγελία άφιξης θαλάμου (ACU).
Ενδείξεις: Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και τόξα πορείας στο θάλαμο και στους
ορόφους πάνω από κάθε πόρτα.
Λειτουργία: Full Collective Selective Duplex
Ειδικές λειτουργίες:Οι ανελκυστήρες τροφοδοτούνται από το Η/Ζ.
Ενδοεπικοινωνία μεταξύ θαλάμου και πίνακα ελέγχου στην άνω τελευταία στάση.
Κανονισμοί: European Lift Directive 95/16/EC EN 81
Διαστάσεις Φρέατος: Πλάτος x Βάθος συνολικό 4300 x 2000 mm .Έκαστο 2100 x 2000 mm +
100 mm ενδιάμεση μεταλλική κατασκευή
Άνω υπερδιαδρομή Απαιτούμενη: 3630 mm , Διαθέσιμη: 3630 mm
Κάτω υπερδιαδρομή Απαιτούμενη: 1550 mm , Διαθέσιμη: 1550 mm
3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α3
Γενικά Στοιχεία
Είδος Ανελκυστήρα

προσώπων
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ηλεκτρομηχανικός
630 κιλά / 8 άτομα
1,0m/s
2
2
6,12 m

Κινητήριος Μηχανισμός
Θέση κιν. μηχανισμού
Εντός του φρεατίου επί του οδηγού θαλάμου.
Αντίβαρο
Βάρος αντιβάρου
Ικανό να αντισταθμίζει το βάρος θαλάμου +
πλαισίου + το μισό του ωφέλιμου φορτίου (περίπου 42-45 % του ωφέλιμου φορτίου) Πλαίσιο
αντιβάρου Από ράβδους μορφοσίδηρου διατομής Π/L.
Προστασία αντιβάρου Αφαιρετό μεταλλικό πλέγμα ύψους 2,5m από τον πυθμένα του
φρέατος.
Θάλαμος
Κατάλληλος για Α.Μ.Ε.Α
Διαστάσεις
1100 x 1400 x 2100 mm
Υλικό κατασκευής Μεταλλικός από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη διπλά αναδιπλώμενη στα
σημεία των ενώσεων και αντισκωριακά προστατευόμενη.
Επένδυση τοιχωμάτων
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Μπροστινοί λαμπάδες
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Πίσω πλευρά
Καθρέφτης στο επάνω μισό
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) στο κάτω μισό
Αρμοί/γωνιές-σοβατεπί
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός φωτισμός
Ψευδοροφή
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) με έμμεσο-κρυφό φωτισμό
Φωτισμός
ΑσφάλειαςΑυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και φορτιστή
διάρκειας 60 min.
Εξαερισμός
Τεχνητός με εξαεριστήρα
Δάπεδο
Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί ίδιο υλικό με αυτό των κύριων
εξυπηρετούμενων χώρων
Χειρολαβή
Ανοξείδωτος Χάλυβας brushed
Φωτισμός
ΑσφάλειαςΑυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και φορτιστή
διάρκειας 60 min.
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός φωτισμός
Εξαερισμός
Τεχνητός με εξαεριστήρα
Πόρτα θαλάμου
Αυτόματη κεντρικού ανοίγματος
Διαστάσεις
900 x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας
Φωτοκουρτίνα, κοντάκτ παραβίασης και ηλεκτρικές επαφές
Επένδυση
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Πόρτες ορόφων
Αυτόματη κεντρικού ανοίγματος
Διαστάσεις
900 x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας
Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές & επαφές
Επένδυση
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Κομβιοδοχή θαλάμου
Η κομβιοδόχη θα είναι χωνευτή και θα φέρει
•
Button επιλογής ορόφων
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Button κώδωνα κινδύνου
Button ανοίγματος /κλεισίματος πόρτας τύπου Braile
Διακόπτη εξαεριστήρα
Ψηφιακό δείκτη θέσης /τόξα πορείας
Φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης
Ηχητική αναγγελία ορόφων
Θέση ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας και λειτουργία προταιρεότητας με κωδικό (PIN
Code)
Κομβιοδόχες ορόφων Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί μια χωνευτή κοβιοδόχη με κάλυμμα
από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα φέρει δύο button κλήσης με ενσωματωμένα Leds.
Οι κομβιοδόχες των ακραίων ορόφων θα φέρουν από ένα button για άνοδο /κάθοδο.
Φωνητική αναγγελία άφιξης θαλάμου (ACU) Ενδείξεις
Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και τόξα πορείας στο θάλαμο και στους ορόφους
πάνω από κάθε πόρτα. Λειτουργία
Full Collective Selective Duplex Ειδικές λειτουργίες
Αυτόματος απεγκλωβισμός.
Σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμων από διακοπή ρεύματος ο ανελκυστήρας κινείται με
μικρή ταχύτητα με την βοήθεια συστοιχίας μπαταριών μέχρι την πλησιέστερη στάση. Μετά
τον απεγκλωβισμό των επιβαινώντων ο θάλαμος παραμένει ακίνητος με τις πόρτες
κλειστές μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.
άνω τελευταία στάση.
Ενδοεπικοινωνία μεταξύ θαλάμου και πίνακα ελέγχου στην
Κανονισμοί
Διαστάσεις Φρέατος
Άνω υπερδιαδρομή

European Lift Directive 95/16/EC
EN 81
Πλάτος x Βάθος 2100 x 1900 mm
Απαιτούμενη: 3600 mm , Διαθέσιμη: 3780 mm

3.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α4 ΄΄ΦΟΡΤΙΩΝ΄΄
Γενικά Στοιχεία
Είδος Ανελκυστήρα
Τύπος Ανελκυστήρα
Ωφέλιμο φορτίο
Ταχύτητα μεταφοράς
Αριθμός στάσεων
Αριθμός θυρών
Αριθμός εισόδων
Καθαρή διαδρομή
Θέση μηχανοστασίου
Κινητήριος Μηχανισμός
παροχή αντλίας
ισχύς κινητήρα
διατομή εμβόλου
μήκος εμβόλου
στατική πίεση

προσώπων / φορτίων
υδραυλικός
4500 κιλά
0,25 m/s
6
10
2
28,36 m περίπου
Υπόγειο δίπλα στο φρεάρ
υδραυλικό συγκρότημα
510 lit/min
33kw
210 x 13 x 2
14,85 m
36bar
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ανάρτηση θαλάμου
½
σύστημα ψύξης ελαίου
ψυγείο λαδιού
Extra δεξαμενή ελαίου με εξαρτήματα σύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται η ροή επαρκούς
ποσότητας λαδιού. Φρεάτιο
Διαστάσεις (Π x Β )
4000 x 6400 mm
Άνω υπερδιαδρομή
Απαιτούμενη: 4500 mm , Διαθέσιμη: 5340 mm
Κάτω υπερδιαδρομή
Απαιτούμενη: 1500 mm , Διαθέσιμη: 1500 mm
Θάλαμος
Διαστάσεις (Π x Β x Y )
3000 x 5560 x 3900 mm
Φωτισμός Ασφάλειας
Αυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με μπαταρία και φορτιστή
διάρκειας 3 ωρών.
Εξαερισμός
Τεχνητός με αξονικό εξαεριστήρα ελάχιστης παροχής
700m3/h
Δάπεδο
μπακλαβαδωτή λαμαρίνα
Επικοινωνία
τηλεφωνική συσκευή
Ειδικές απαιτήσεις
Σε κάθε πλευρά θα υπάρχουν δύο περσιδωτά ανοίγματα
διαστάσεων 400 x 200 mm 20 cm από το δάπεδο
Πόρτα θαλάμου
Αυτόματη 4φυλλη κεντρικού ανοίγματος
Διαστάσεις

2900 x 2800 mm

Επένδυση
ανοξείδωτος χάλυβας
Διατάξεις ασφάλειας
Φωτοκουρτίνα, επαφή παραβίασης και ηλεκτρικές επαφές
Πόρτες φρέατος
Αυτόματη 4φυλλη κεντρικού ανοίγματος
Διαστάσεις
2900 x 2800 mm
Επένδυση
ανοξείδωτος χάλυβας
Ειδικές απαιτήσεις
Αντοχή σε καπνό και φωτιά 120min
Μπουτονιέρα θαλάμου με :
•
Button επιλογής ορόφων
•
Button κώδωνα κινδύνου
•
Button ανοίγματος /κλεισίματος πόρτας
•
ψηφιακό δείκτη θέσης / τόξα πορείας
•
όλα τα επίπεδα θα εξυπηρετούνται με περιστροφικό διακόπτη ON/OFF για θέση
ανελκυστήρα ‘’εκτός λειτουργίας‘’ με τις πόρτες ανοιχτές για φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων.
Μπουτονιέρα ορόφων σε κάθε όροφο θα τοποθετηθεί μία μπουτονιέρα με κάλυμμα από
πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα φέρει ένα button κλήσης και ένα φωτεινό τόξο
καταγραφής της κλήσης με ενσωματωμένα Leds.
Όλα τα επίπεδα θα εξυπηρετούνται με περιστροφικό διακόπτη ON/OFF για θέση
ανελκυστήρα ‘’εκτός λειτουργίας‘’ με τις πόρτες ανοιχτές για φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων.
Ενδείξεις
ηλεκτρονικό ψηφιακό δείκτη θέσης και τόξα πορείας στο
θάλαμο και στο Ισόγειο τόξα πορείας και ένδειξη κατειλημμένου στους ορόφους. Control
ηλεκτρονικό με microprossessors.
Σύστημα επιλογής στάσεων
παλμικό μαγνητικό selector
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Συσκευή υπερβάρους η συσκευή υπερβάρους ακινητοποιεί τον θάλαμο σε περίπτωση
που το ωφέλιμο φορτίο του υπερβεί την ονομαστική του τιμή με ταυτόχρονη φωτεινή &
ηχητική ένδειξη στο θάλαμο.
Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια ειδικού πρεσσοστάτη
μέγιστης πίεσης τοποθετημένο στο υδραυλικό κύκλωμα.
Λειτουργία
Full Collective Selective
Απεγκλωβισμός
αυτόματος με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 12V και
χειραντλία
Κανονισμοί
ΕΝ 81.2 Υπουργική απόφαση Φ 9/2 Οικ. 32803/1308

3.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α5\
Γενικά Στοιχεία
Είδος Ανελκυστήρα
προσώπων
Τύπος Ανελκυστήρα
ηλεκτρομηχανικός
Ωφέλιμο φορτίο
630 κιλά / 8 άτομα
Ταχύτητα μεταφοράς
1,0 m/s
Αριθμός στάσεων
8
Αριθμός θυρών
8
Ύψος διαδρομής
31.25 m
Κινητήριος Μηχανισμός
Θέση κιν. μηχανισμού
Εντός του φρεατίου επί του οδηγού θαλάμου.
Αντίβαρο
Βάρος αντιβάρου
Ικανό να αντισταθμίζει το βάρος θαλάμου +
πλαισίου + το μισό του ωφέλιμου φορτίου (περίπου 42-45 % του ωφέλιμου φορτίου)
Πλαίσιο αντιβάρου
Από ράβδους μορφοσίδηρου διατομής Π/L.
Προστασία αντιβάρου του
Αφαιρετό μεταλλικό πλέγμα ύψους 2,5 m από τον πυθμένα
φρέατος.
Θάλαμος
Κατάλληλος για Α.Μ.Ε.Α
Διαστάσεις
1100 x 1400 x 2100 mm
Υλικό κατασκευής
Μεταλλικός από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη διπλά
αναδιπλώμενη στα σημεία των ενώσεων και αντισκωριακά προστατευόμενη.
Επένδυση τοιχωμάτων
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Μπροστινοί λαμπάδες
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Πίσω πλευρά
Καθρέφτης στο επάνω μισό
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) στο κάτω μισό
Αρμοί/γωνιές-σοβατεπί
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός φωτισμός
Ψευδοροφή
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) με έμμεσο-κρυφό φωτισμό
Φωτισμός
ΑσφάλειαςΑυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και φορτιστή
διάρκειας 60 min.
Εξαερισμός
Τεχνητός με εξαεριστήρα
Δάπεδο
Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί ίδιο υλικό με αυτό των κύριων
εξυπηρετούμενων χώρων
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Χειρολαβή
Ανοξείδωτος Χάλυβας brushed
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός φωτισμός
Φωτισμός
ΑσφάλειαςΑυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και φορτιστή
διάρκειας 60 min.
Εξαερισμός
Τεχνητός με εξαεριστήρα
Πόρτα θαλάμου
Αυτόματη τηλεσκοπικού ανοίγματος
Διαστάσεις
900 x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας
Φωτοκουρτίνα, κοντάκτ παραβίασης και ηλεκτρικές επαφές
Επένδυση
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Πόρτες ορόφων
Αυτόματη τηλεσκοπικού ανοίγματος
Διαστάσεις
900 x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας
Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές & επαφές
Ειδικές απαιτήσεις
Αντοχή σε καπνό και φωτιά 120min
Επένδυση
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Κομβιοδοχή θαλάμου
Οι κομβιοδόχες θαλάμων θα είναι χωνευτές και θα φέρουν
•
Button επιλογής ορόφων
•
Button κώδωνα κινδύνου
•
Button ανοίγματος / κλεισίματος πόρτας τύπου Braile
•
Ψηφιακό δείκτη θέσης / τόξα πορείας
•
Φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης
•
Ηχητική αναγγελία ορόφων
•
Θέση ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας και λειτουργία προτεραιότητας με κωδικό (PIN
Code)
Κομβιοδόχες ορόφων Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί μια χωνευτή κοβιοδόχη με
κάλυμμα από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα φέρει δύο button κλήσης με
ενσωματωμένα Leds.
Οι κομβιοδόχες των ακραίων ορόφων θα φέρουν από ένα button για άνοδο /κάθοδο.
Φωνητική αναγγελία άφιξης θαλάμου (ACU)
Ενδείξεις
Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και τόξα πορείας στο
θάλαμο κα στους ορόφους πάνω από κάθε πόρτα.
Λειτουργία
Full Collective Selective Duplex
Ειδικές λειτουργίες
Αυτόματος απεγκλωβισμός
Σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμων από διακοπή ρεύματος
ο ανελκυστήρας κινείται με μικρή ταχύτητα με την βοήθεια συστοιχίας μπαταριών μέχρι την
πλησιέστερη στάση. Μετά τον απεγκλωβισμό των επιβαινώντων ο θάλαμος παραμένει
ακίνητος με τις πόρτες κλειστές μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.
άνω Ενδοεπικοινωνία μεταξύ θαλάμου και πίνακα ελέγχου στην
τελευταία στάση.
Κανονισμοί
European Lift Directive 95/16/EC EN 81
Διαστάσεις Φρέατος
Πλάτος x Βάθος (1700 x 1900 mm)
Άνω υπερδιαδρομή
Απαιτούμενη: 3600 mm , Διαθέσιμη: 4820 mm
Κάτω υπερδιαδρομή
Απαιτούμενη: 1400 mm , Διαθέσιμη: 1400 mm

3.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α6
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Γενικά Στοιχεία
Είδος Ανελκυστήρα
προσώπων
Τύπος Ανελκυστήρα
ηλεκτρομηχανικός
Ωφέλιμο φορτίο
630 κιλά / 8 άτομα
Ταχύτητα μεταφοράς
1,6 m/s
Αριθμός στάσεων
9
Αριθμός θυρών
9
Ύψος διαδρομής
36,18 m
Κινητήριος Μηχανισμός
Θέση κιν. μηχανισμού
Εντός του φρεατίου επί του οδηγού θαλάμου.
Αντίβαρο
Βάρος αντιβάρου
Ικανό να αντισταθμίζει το βάρος θαλάμου +
πλαισίου + το μισό του ωφέλιμου φορτίου (περίπου 42-45 % του ωφέλιμου φορτίου)
Πλαίσιο αντιβάρου
Από ράβδους μορφοσίδηρου διατομής Π/L.
Προστασία αντιβάρου του
Αφαιρετό μεταλλικό πλέγμα ύψους 2,5m από τον πυθμένα
φρέατος.
Θάλαμος
Κατάλληλος για Α.Μ.Ε.Α
Διαστάσεις
1100 x 1400 x 2100 mm
Υλικό κατασκευής
Μεταλλικός από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη διπλά
αναδιπλώμενη στα σημεία των ενώσεων και αντισκωριακά προστατευόμενη.
Επένδυση τοιχωμάτων
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Μπροστινοί λαμπάδες
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Πίσω πλευρά
Καθρέφτης στο επάνω μισό
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) στο κάτω μισό
Αρμοί/γωνιές-σοβατεπί
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός φωτισμός
Ψευδοροφή
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) με έμμεσο-κρυφό φωτισμό
Φωτισμός
Ασφάλειας
Αυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και φορτιστή
διάρκειας 60 min.
Εξαερισμός
Τεχνητός με εξαεριστήρα
Δάπεδο
Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί ίδιο υλικό με αυτό των κύριων
εξυπηρετούμενων χώρων
Χειρολαβή
Ανοξείδωτος Χάλυβας brushed
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός φωτισμός
Φωτισμός Ασφάλειας
Αυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και φορτιστή
διάρκειας 60 min.
Εξαερισμός
Πόρτα θαλάμου
Διαστάσεις
Διατάξεις ασφάλειας
επαφές
Επένδυση
Πόρτες ορόφων
Διαστάσεις
Διατάξεις ασφάλειας

Τεχνητός με εξαεριστήρα
Αυτόματη τηλεσκοπικού ανοίγματος
900 x 2000 mm
Φωτοκουρτίνα , κοντάκτ παραβίασης και ηλεκτρικές
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Αυτόματη τηλεσκοπικού ανοίγματος
900 x 2000 mm
Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές & επαφές
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Ειδικές απαιτήσεις
Αντοχή σε καπνό και φωτιά 120min
Επένδυση
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Κομβιοδοχή θαλάμου
Οι κομβιοδόχες θαλάμων θα είναι χωνευτές και θα φέρουν
•
Button επιλογής ορόφων
•
Button κώδωνα κινδύνου
•
Button ανοίγματος /κλεισίματος πόρτας τύπου Braile
•
Ψηφιακό δείκτη θέσης /τόξα πορείας
•
Φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης
•
Ηχητική αναγγελία ορόφων
•
Θέση ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας και λειτουργία προτεραιότητας με κωδικό (PIN
Code)
Κομβιοδόχες ορόφων Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί μια χωνευτή κοβιοδόχη με
κάλυμμα από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα φέρει δύο button κλήσης με
ενσωματωμένα Leds.
Οι κομβιοδόχες των ακραίων ορόφων θα φέρουν από ένα button για άνοδο / κάθοδο.
Φωνητική αναγγελία άφιξης θαλάμου (ACU)
Ενδείξεις
Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και τόξα πορείας στο
θάλαμο κα στους ορόφους πάνω από κάθε πόρτα.
Λειτουργία
Full Collective Selective Duplex
Ειδικές λειτουργίες
Ο ανελκυστήρας καλύπτει την ανάγκη μετακίνησης
πυροσβεστών και ΑΜΚ σε περίπτωση φωτιάς και τροφοδοτείται από το Η/Ζ.
Ενδοεπικοινωνία μεταξύ θαλάμου και πίνακα ελέγχου στην άνω τελευταία στάση.
Κανονισμοί
European Lift Directive 95/16/EC
EN 81
Διαστάσεις Φρέατος
Πλάτος x Βάθος (1750 x 1800 mm)
Άνω υπερδιαδρομή
Απαιτούμενη: 3750 mm , Διαθέσιμη: 4820 mm
Κάτω υπερδιαδρομή
Απαιτούμενη: 1550 mm , Διαθέσιμη: 1550 mm

3.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α7
Γενικά Στοιχεία
Είδος Ανελκυστήρα
προσώπων
Τύπος Ανελκυστήρα
ηλεκτρομηχανικός
Ωφέλιμο φορτίο
630 κιλά / 8 άτομα
Ταχύτητα μεταφοράς
1,6 m/s
Αριθμός στάσεων
6
Αριθμός θυρών
6
Ύψος διαδρομής
22,24 m
Κινητήριος Μηχανισμός
Θέση κιν. μηχανισμού
Εντός του φρεατίου επί του οδηγού θαλάμου.
Αντίβαρο
Βάρος αντιβάρου
Ικανό να αντισταθμίζει το βάρος θαλάμου +
πλαισίου + το μισό του ωφέλιμου φορτίου (περίπου 42-45 % του ωφέλιμου φορτίου)
Πλαίσιο αντιβάρου
Από ράβδους μορφοσίδηρου διατομής Π/L.
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Προστασία αντιβάρου του
Αφαιρετό μεταλλικό πλέγμα ύψους 2,5m από τον πυθμένα
φρέατος.
Θάλαμος
Κατάλληλος για Α.Μ.Ε.Α
Διαστάσεις
1100 x 1400 x 2100 mm
Υλικό κατασκευής
Μεταλλικός από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη διπλά
αναδιπλώμενη στα σημεία των ενώσεων και αντισκωριακά προστατευόμενη.
Επένδυση τοιχωμάτων
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Μπροστινοί λαμπάδες
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Πίσω πλευρά
Καθρέφτης στο επάνω μισό
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) στο κάτω μισό
Αρμοί/γωνιές-σοβατεπί
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός φωτισμός
Ψευδοροφή
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) με έμμεσο-κρυφό φωτισμό
Φωτισμός
Ασφάλειας Αυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και φορτιστή
διάρκειας 60min.
Εξαερισμός
Τεχνητός με εξαεριστήρα
Δάπεδο
Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί ίδιο υλικό με αυτό των κύριων
εξυπηρετούμενων χώρων
Χειρολαβή
Ανοξείδωτος Χάλυβας brushed
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός φωτισμός
Φωτισμός
Ασφάλειας Αυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και φορτιστή
διάρκειας 60 min.
Εξαερισμός
Τεχνητός με εξαεριστήρα
Πόρτα θαλάμου
Αυτόματη τηλεσκοπικού ανοίγματος
Διαστάσεις
900 x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας
Φωτοκουρτίνα, κοντάκτ παραβίασης και ηλεκτρικές επαφές
Επένδυση
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Πόρτες ορόφων
Αυτόματη τηλεσκοπικού ανοίγματος
Διαστάσεις
900 x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας
Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές & επαφές
Ειδικές απαιτήσεις
Αντοχή σε καπνό και φωτιά 120min
Επένδυση
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Κομβιοδοχή θαλάμου
Οι κομβιοδοχες θαλάμων θα είναι χωνευτές και θα φέρουν
•
Button επιλογής ορόφων
•
Button κώδωνα κινδύνου
•
Button ανοίγματος / κλεισίματος πόρτας τύπου Braile
•
Ψηφιακό δείκτη θέσης / τόξα πορείας
•
Φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης
•
Ηχητική αναγγελία ορόφων
•
Θέση ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας και λειτουργία προτεραιότητας με κωδικό (PIN
Code)
Κομβιοδόχες ορόφων Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί μια χωνευτή κοβιοδόχη με
κάλυμμα από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα φέρει δύο button κλήσης με
ενσωματωμένα Leds.
Οι κομβιοδόχες των ακραίων ορόφων θα φέρουν από ένα button για άνοδο / κάθοδο.
Φωνητική αναγγελία άφιξης θαλάμου (ACU)
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Ενδείξεις
Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και τόξα πορείας στο
θάλαμο και στους ορόφους πάνω από κάθε πόρτα.
Λειτουργία
Full Collective Selective Duplex
Ειδικές λειτουργίες
Ο ανελκυστήρας καλύπτει την ανάγκη μετακίνησης
πυροσβεστών και ΑΜΚ σε περίπτωση φωτιάς και τροφοδοτείται από το Η/Ζ.
Ενδοεπικοινωνία μεταξύ θαλάμου και πίνακα ελέγχου στην
άνω τελευταία στάση.
Κανονισμοί
European Lift Directive 95/16/EC
EN 81
Διαστάσεις Φρέατος
Πλάτος x Βάθος (1750 x 1800 mm)
Άνω υπερδιαδρομή
Απαιτούμενη: 3600 mm , Διαθέσιμη: 7710 mm
Κάτω υπερδιαδρομή
Απαιτούμενη: 1400 mm , Διαθέσιμη: 1550 mm

3.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α8 - Α9
Γενικά Στοιχεία
Είδος Ανελκυστήρα
προσώπων
Τύπος Ανελκυστήρα
ηλεκτρομηχανικός
Ωφέλιμο φορτίο
1000 κιλά / 13 άτομα
Ταχύτητα μεταφοράς
1,0 m/s
Αριθμός στάσεων
2
Αριθμός θυρών
2
Ύψος διαδρομής
3.81 m
Κινητήριος Μηχανισμός
Θέση κιν. μηχανισμού
Εντός του φρεατίου επί του οδηγού θαλάμου.
Αντίβαρο
Βάρος αντιβάρου
Ικανό να αντισταθμίζει το βάρος θαλάμου +
πλαισίου + το μισό του ωφέλιμου φορτίου (περίπου 42-45 % του ωφέλιμου φορτίου)
Πλαίσιο αντιβάρου
Από ράβδους μορφοσίδηρου διατομής Π/L.
Προστασία αντιβάρου του
Αφαιρετό μεταλλικό πλέγμα ύψους 2,5 m από τον πυθμένα
φρέατος.
Θάλαμος
Κατάλληλος για Α.Μ.Ε.Α
Διαστάσεις
1350 x 1700 x 2100 mm
Υλικό κατασκευής
Μεταλλικός από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη διπλά
αναδιπλώμενη στα σημεία των ενώσεων και αντισκωριακά προστατευόμενη.
Προσοχή η πλάτη με ανοξείδωτο πλαίσιο και
γυαλί
Επένδυση τοιχωμάτων
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Μπροστινοί λαμπάδες
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Πίσω πλευρά
Καθρέφτης στο επάνω μισό
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) στο κάτω μισό
Αρμοί/γωνιές-σοβατεπί
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin)
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός
φωτισμός
[39]
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Ανοξείδωτος Χάλυβας (Satin) με έμμεσο-κρυφό
φωτισμό
Φωτισμός
ΑσφάλειαςΑυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και
διάρκειας 60 min.
φορτιστή
Εξαερισμός
Τεχνητός με εξαεριστήρα
Δάπεδο
Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί ίδιο υλικό με αυτό των
εξυπηρετούμενων χώρων
κύριων
Χειρολαβή
Ανοξείδωτος Χάλυβας brushed
Φωτισμός
Στην οροφή του θαλάμου προβλέπεται κρυφός
φωτισμός
Φωτισμός
ΑσφάλειαςΑυτόνομο φωτιστικό ασφάλειας με Μπαταρία και
διάρκειας 60 min.
φορτιστή
Εξαερισμός
Τεχνητός με εξαεριστήρα
Πόρτα θαλάμου
Αυτόματη τηλεσκοπικού ανοίγματος
Διαστάσεις
900 x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας
Φωτοκουρτίνα, κοντάκτ παραβίασης και ηλεκτρικές
επαφές
Ειδικές απαιτήσεις
Ανοξείδωτα πλαίσια – γυαλί
Πόρτες ορόφων
Αυτόματη τηλεσκοπικού ανοίγματος
Διαστάσεις
1000 x 2000 mm
Διατάξεις ασφάλειας
Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές & επαφές
Ειδικές απαιτήσεις
Ανοξείδωτα πλαίσια - γυαλί
Κομβιοδοχή θαλάμου
Οι κομβιοδόχες θαλάμων θα είναι χωνευτές και θα
φέρουν
•
Button επιλογής ορόφων
•
Button κώδωνα κινδύνου
•
Button ανοίγματος /κλεισίματος πόρτας τύπου Braile
•
Ψηφιακό δείκτη θέσης /τόξα πορείας
•
Φωτεινή και ηχητική ένδειξη υπερφόρτωσης
•
Ηχητική αναγγελία ορόφων
•
Θέση ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας και λειτουργία προτεραιότητας με κωδικό (PIN
Code)
Κομβιοδόχες ορόφων Σε κάθε όροφο, θα τοποθετηθεί μια χωνευτή κοβιοδόχη με
κάλυμμα από πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα που θα φέρει δύο button κλήσης με
ενσωματωμένα Leds.
Οι κομβιοδόχες των ακραίων ορόφων θα φέρουν από ένα button για άνοδο /κάθοδο.
Φωνητική αναγγελία άφιξης θαλάμου (ACU)
Ενδείξεις
Ηλεκτρονικός ψηφιακός δείκτης θέσης και τόξα πορείας στο
θάλαμο και στους ορόφους πάνω από κάθε πόρτα.
Λειτουργία
Full Collective Selective Duplex
Ειδικές λειτουργίες
Οι ανελκυστήρες τροφοδοτούνται από το Η/Ζ.
άνω
Ενδοεπικοινωνία μεταξύ θαλάμου και πίνακα ελέγχου στην
τελευταία στάση.
Κανονισμοί
European Lift Directive 95/16/EC
EN 81
Διαστάσεις Φρέατος
Πλάτος x Βάθος συνολικό 3900 x 2350 mm
[40]
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Έκαστο 1900 x 2350 mm + 100mm ενδιάμεση μεταλλική
κατασκευή
Άνω υπερδιαδρομή
Κάτω υπερδιαδρομή

Απαιτούμενη: 3600 mm , Διαθέσιμη: 3930 mm
Απαιτούμενη: 1400 mm , Διαθέσιμη: 1420 mm

3.8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΕΩΣ 35 ο
Πλάτος
Γωνία Κλίσεως
Κάθετο Ύψος

1000 mm
35ο
4200 mm x 2 Τεμάχια
3460 mm x 2 Τεμάχια
3600 mm x 2 Τεμάχια
5420 mm x 2 Τεμάχια
5560 mm x 2 Τεμάχια
Αριθμός οριζοντίων σκαλιών 2/2 (πάνω/κάτω)
Ταχύτητα
0,5 m/sec
Διάταξη Εγκατάστασης
Παράλληλη
Απόσταση μεταξύ κλιμάκων
5 mm ελάχιστο
Στηθαία
Από διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10mm
Ύψος στηθαίου
1000 mm
Χειρολισθητήρες Από βουλκανισμένο ενισχυμένο ελαστικό Σκαλοπάτι 400 x 210 x
1000 mm (Β x Y x Π).
υλικό σκαλοπατιού
Μονοκόμματο χυτό αλουμίνιο φυσικού χρώματος.
χτένια
Τοποθέτηση στην είσοδο και έξοδο των σκαλοπατιών και είναι
κατασκευασμένα από ανοδικά οξειδωμένο αλουμίνιο.
Θέση κινητήριου μηχανισμού Στο επάνω μέρος της κλίμακας και αποτελείται από
συγκρότημα μειωτήρα στροφών , ηλεκτροκινητήρα και πέδη με διπλές σιαγόνες. Πίνακας
Ελέγχου
Είναι τοποθετημένος στο επάνω μέρος κάθε κλίμακας και η πρόσβαση σε
αυτόν γίνεται από το αφαιρετό δάπεδο αλουμινίου.
Ασφαλιστικά
‘’Emergency Stop Button ‘’ στο πάνω και κάτω μέρος της κλίμακας .
•
Διακόπτης ‘’emergency’’ στο χώρο της μηχανής .
•
Επαφές εισόδου χειρολισθητήρων.
•
Επαφές έναντι κάμψεως σκαλοπατιού .
•
Επαφές έναντι χαλάρωσης αλυσίδας χειρολισθητήρα.
•
Επιτηρητής (initiator) ταχύτητας & φοράς περιστροφής του κινητήρα
•
Θερμικό προστασίας κινητήρα .
•
Συσκευή ασφάλισης αλυσίδας σκαλοπατιού σε περιπτώσεις συντήρησης ή επισκευής
.
•
Ρελλαί ελλείψεως και ασυμμετρίας τάσεως .
•
Μετρητή ωρών λειτουργίας
•
Κλειδοδιακόπτης ‘’start/ stop button’’ στο δεξιό μέρος της εισόδου κάθε κλίμακας .
•
Σύστημα διάγνωσης βλαβών (LCD Display)
Συμπληρωματικός εξοπλισμός Στα εμφανή πλευρικά και κάτω μέρη των κυλιομένων
κλιμάκων, θα τοποθετηθούν ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα του ιδίου προμηθευτή για την
αισθητική κάλυψη της κλίμακας.
[41]
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Ειδικές απαιτήσεις
Για τις κλίμακες με τις εξής διαδρομές: Ισόγειο προς
Ημιόροφο, Ημιόροφο προς Α’ όροφο, Α’ όροφο προς Β’ όροφο, προβλέπεται η επιμήκυνση
των στηθαίων και στα δύο άκρα κατά περίπου 0,90m σύμφωνα με την αρχιτεκτονική
μελέτη. Για την ορθή λειτουργία των κλιμάκων θα συμπεριληφθούν όλες οι απαιτούμενες
διατάξεις που επιβάλλονται από την επιμήκυνση των στηθαίων (αυτόματη λίπανση κλπ).
Κανονισμοί ΕΝ 115
3.9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 30ο
Πλάτος
1000 mm
Γωνία Κλίσεως
30ο
Κάθετο Ύψος
6120 mm x 2 Τεμάχια
Αριθμός οριζοντίων σκαλιών 3/3 (πάνω/κάτω)
Ταχύτητα
0,5 m/sec
Διάταξη Εγκατάστασης
Παράλληλη
Απόσταση μεταξύ κλιμάκων
5 mm ελάχιστο
Στηθαία
Από διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 10mm
Ύψος στηθαίου
1000 mm
Χειρολισθητήρες Από βουλκανισμένο ενισχυμένο ελαστικό Σκαλοπάτι 400 x 210 x
1000 mm (Β x Y x Π).
υλικό σκαλοπατιού
Μονοκόμματο χυτό αλουμίνιο φυσικού χρώματος.
χτένια
Τοποθέτηση στην είσοδο και έξοδο των σκαλοπατιών και είναι
κατασκευασμένα από ανοδικά οξειδωμένο αλουμίνιο.
Θέση κινητήριου μηχανισμού Στο επάνω μέρος της κλίμακας και αποτελείται από
συγκρότημα μειωτήρα στροφών, ηλεκτροκινητήρα και πέδη με διπλές σιαγόνες. Πίνακας
Ελέγχου
Είναι τοποθετημένος στο επάνω μέρος κάθε κλίμακας και η πρόσβαση
σε αυτόν γίνεται από το αφαιρετό δάπεδο αλουμινίου.
Ασφαλιστικά
‘’Emergency Stop Button ‘’ στο πάνω και κάτω μέρος της κλίμακας .
•
Διακόπτης ‘’emergency’’ στο χώρο της μηχανής .
•
Επαφές εισόδου χειρολισθητήρων.
•
Επαφές έναντι κάμψεως σκαλοπατιού .
•
Επαφές έναντι χαλάρωσης αλυσίδας χειρολισθητήρα.
•
Επιτηρητής (initiator) ταχύτητας & φοράς περιστροφής του κινητήρα
•
Θερμικό προστασίας κινητήρα .
•
Συσκευή ασφάλισης αλυσίδας σκαλοπατιού σε περιπτώσεις συντήρησης ή επισκευής
.
•
Ρελλαί ελλείψεως και ασυμμετρίας τάσεως .
•
Μετρητή ωρών λειτουργίας
•
Κλειδοδιακόπτης ‘’start/ stop button’’ στο δεξιό μέρος της εισόδου κάθε κλίμακας .
•
Σύστημα διάγνωσης βλαβών (LCD Display)
Συμπληρωματικός εξοπλισμός Στα εμφανή πλευρικά και κάτω μέρη των κυλιομένων
κλιμάκων, θα τοποθετηθούν ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα του ιδίου προμηθευτή για την
αισθητική κάλυψη της κλίμακας.
Ειδικές απαιτήσεις
Για το ζεύγος κλιμάκων προβλέπεται η επιμήκυνση των
στηθαίων και στα δύο άκρα κατά περίπου 0,90m σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Για
την ορθή λειτουργία των κλιμάκων θα συμπεριληφθούν όλες οι απαιτούμενες διατάξεις
που επιβάλλονται από την επιμήκυνση των στηθαίων (αυτόματη λίπανση κλπ).
[42]
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Κανονισμοί ΕΝ 115
3.10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ
ΚΛΙΣΕΩΣ 35ο
Πλάτος
1000 mm
Γωνία Κλίσεως
35ο
Κάθετο Ύψος
4120 mm x 1 Τεμάχιο
Αριθμός οριζοντίων σκαλιών 2/2 (πάνω/κάτω)
Ταχύτητα
0,5 m/sec
Διάταξη Εγκατάστασης
Μονή
Απόσταση μεταξύ κλιμάκων
5 mm ελάχιστο
Στηθαία
Από φύλλα stainless steel
Ύψος στηθαίου
1000 mm
Χειρολισθητήρες
Από βουλκανισμένο ενισχυμένο ελαστικό εξωτερικής χρήσης
Σκαλοπάτι
400 x 210 x 1000 mm (Β x Y x Π).
υλικό σκαλοπατιού
Μονοκόμματο χυτό αλουμίνιο φυσικού χρώματος .
χτένια
Τοποθέτηση στην είσοδο και έξοδο των σκαλοπατιών και είναι
κατασκευασμένα από ανοδικά οξειδωμένο αλουμίνιο.
Θέση κινητήριου μηχανισμού Στο επάνω μέρος της κλίμακας και αποτελείται από
συγκρότημα μειωτήρα στροφών, ηλεκτροκινητήρα και πέδη με διπλές σιαγόνες . Πίνακας
Ελέγχου
Είναι τοποθετημένος στο επάνω μέρος κάθε κλίμακας και η πρόσβαση σε
αυτόν γίνεται από το αφαιρετό δάπεδο αλουμινίου.
Ασφαλιστικά
‘’Emergency Stop Button ‘’ στο πάνω και κάτω μέρος της κλίμακας.
•
Διακόπτης ‘’emergency’’ στο χώρο της μηχανής.
•
Επαφές εισόδου χειρολισθητήρων.
•
Επαφές έναντι κάμψεως σκαλοπατιού.
•
Επαφές έναντι χαλάρωσης αλυσίδας χειρολισθητήρα.
•
Επιτηρητής (initiator) ταχύτητας & φοράς περιστροφής του κινητήρα
•
Θερμικό προστασίας κινητήρα.
•
Συσκευή ασφάλισης αλυσίδας σκαλοπατιού σε περιπτώσεις συντήρησης ή
επισκευής.
•
Ρελλαί ελλείψεως και ασυμμετρίας τάσεως.
•
Μετρητή ωρών λειτουργίας
•
Κλειδοδιακόπτης ‘’start/ stop button’’ στο δεξιό μέρος της εισόδου κάθε κλίμακας.
•
Σύστημα διάγνωσης βλαβών (LCD Display)
Επιλογές εξωτερικής χρήσης
Τύπος αλυσίδας μη λυπαινόμενη
•
Συλλέκτης ελαίων και νερών
•
Ψύξη και θέρμανση του πίνακα
•
Επεξεργασία γαλβανισμού του σασί
•
Στηρίγματα χειρολισθήρων ανοξείδωτα
•
Διαχωριστής ελαίων και νερών
•
Προστασία ηλεκτρικών από ύδατα
Κανονισμοί
ΕΝ 115
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Άρθρο 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε
ανελκυστήρα/ κυλιόμενη κλίμακα και ο συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης
και λειτουργίας του θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά μήνα (ήτοι κάθε 15
ημέρες).
1.1 Ανελκυστήρες.
Κατά τον έλεγχο για κάθε ανελκυστήρα πρέπει να εκτελούνται ενδεικτικώς και όχι
περιοριστικώς οι κάτωθι εργασίες:
• Να εξετάζονται τα τοιχώματα του φρέατος, της οροφής, και του πυθμένα αυτού.
επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων.

[44]
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Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο, καθώς και το κυτίο αυτού.
Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας και
περιμανδάλωσης των θυρών μέσα στο φρέαρ.
• Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής.
• Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου
θαλάμου και ψευδοδαπέδου εφόσον υφίστανται.
• Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα μέρη και εξαρτήματα του ανελκυστήρα με
κατάλληλο λιπαντικό αφού προηγηθεί η προβλεπόμενη προεργασία (λύση,
απομάκρυνση ξένων στοιχείων)
• Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου
• Να εξετάζονται τα φερμουίτ της πέδης, εν γένει όλο το σύστημα της πεδήσεως και
των πέδιλων των ευθυντηρίων ράβδων.
• Να πληρούται με το προβλεπόμενο έλαιο το κιβώτιο του ατέρμονα.
• Να πληρούται με το προβλεπόμενο έλαιο το κιβώτιο του αυτόματου διακόπτη
εφόσον αυτό είναι ελαίου.
• Να ομομετρούνται όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση ύπαρξης διαρροών.
• Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων των ορόφων, καθώς κα των
ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.
• Να εξετάζονται τα συστήματα προστασίας των κινητήριων μηχανισμών.
• Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων στους αύλακες της τροχαλίας τριβής
και ρυθμιστή ταχύτητας.
• Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόμου έλλειψης τάσης.
• Να εξετάζεται η κατάσταση των ασφαλειών.
• Να εξετάζεται ο φωτισμός του θαλαμίσκου, του μηχανοστασίου και του φρέατος.
• Να εξετάζεται οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς, την
κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, για την καλή και
ασφαλή λειτουργία του κάθε ανελκυστήρα.
• Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του λογισμικού και τον ρυθμίσεων κίνησης των
ανελκυστήρων.
Μετά από κάθε έλεγχο θα εξετάζεται ο βαθμός ασφάλειάς τους και θα λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα προς αποκατάσταση των φθορών, ελλείψεων ή ζημιών, με διακοπής της
λειτουργίας των ανελκυστήρων μέχρι πλήρους τακτοποίησής τους.
Στους ανελκυστήρες που δεν λειτουργούν ή συντηρούνται, ο ανάδοχος συντηρητής είναι
υποχρεωμένος να προβαίνει στη τοποθέτηση σε όλες τις πόρτες των ορόφων, των
απαιτούμενων ανάλογα με τη περίπτωση σημάτων και πινακίδων (βλάβης, επισκευής ή
συντήρησης κ.λ.π.), Οι πινακίδες θα έχουν ενδείξεις: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», ή «ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ», ή «ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»
και θα είναι κατά τα λοιπά όπως ορίζουν οι κανονισμοί και η κείμενη νόμο. Όλα τα παραπάνω
μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου.

1.2 Κυλιόμενες κλίμακες
Κατά τον έλεγχο για κάθε κυλιόμενης κλίμακας πρέπει να εκτελούνται ενδεικτικώς και όχι
περιοριστικώς οι κάτωθι εργασίες:
• Να ανοίγονται φρεατίων άνω και κάτω, τοποθέτηση εξωτερικού χειριστηρίου
Οπτικός έλεγχος όλης της κυλιόμενης κλίμακας
[45]
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Να τίθεται η κυλιόμενη κλίμακα σε λειτουργία και να διενεργείται ακουστικός
έλεγχος
Έλεγχος και καθαρισμός του ρελέ του control, έλεγχος χρονικών
Έλεγχος μικροδιακοπτών εισόδου κουπαστής
Έλεγχος υποδοχέων λαδιού λίπανσης, στάθμης λαδιού και σωστής λίπανσης
Έλεγχος αντλίας αυτόματου λιπάνσεως και του χρονικού λειτουργίας της
Έλεγχος λιπαντικού του μειωτήρα στροφών με χρωματισμό
Έλεγχος τάνυσης αλυσίδας σκαλοπατιών και απόστασης ελατηρίου προεντατήρα.
Έλεγχος ταχύτητας κουπαστής με εφαρμογή βάρους 30 kgr περίπου με το χέρι
Έλεγχος φρένου με βοήθεια ατόμου που στέκεται στην σκάλα χωρίς να πιάνεται
Έλεγχος λειτουργίας διάταξης προστασίας φλοτεροδιακόπτη (όπου υπάρχει)
Έλεγχος γειώσεων

Έλεγχοι:
Διενεργούνται έλεγχοι
Α) Σκαλοπάτια, πλαίσια χειρολαβές
• Κατάσταση σκαλοπατιών και χτενιών
• Ελεύθερη κίνηση σκαλοπατιών διαμέσου χτενιών και πλευρικών
πλαισίων
• Σταθερότητα κίνησης σκαλοπατιών
• Διάκενου μεταξύ σκαλοπατιών και σοβατεπί
• Διακένου μεταξύ πέλματος σκαλοπατιών και δοντιών χτενιών
• Σωστής τοποθέτησης εσωτερικών πλαισίων
• Σωστής τοποθέτησης εξωτερικής επένδυσης
• Τάνυσης χειρολαβών από αριστερά και δεξιά
• Ταχύτητας χειρολαβών
Β) Σύστημα προεντατήρα
• Έλεγχος τάνυσης αλυσίδας σκαλοπατιών
• Απόσταση ελατηρίου δεξιά αριστερά
Γ) Τάνυση κύριας αλυσίδας
Δ) Φρένα
• Φρένο λειτουργίας. Απόσταση φρεναρίσματος χωρίς και με
φορτίο.
• Επένδυση φρένου
Ε) Συγκεκριμένες ασφάλειες και σημεία ελέγχου
• Κεντρικός διακόπτης
• Διακόπτης έκτακτής παύσης (δευτερεύον διακόπτης στο κάτω
μέρος της σκάλας)
• Διακόπτης λειτουργίας (ανόδου/ καθόδου/ stop)
• Κομβία έκτακτής παύσης (emergency stop)
• Βομβητής έκτακτής παύσης (emergency stop)
• Φώτα ροής κυκλοφορίας
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Διακόπτες σκαλοπατιών και τροχού αλυσίδας σκαλοπατιών
(ντίζες)
Διακόπτης εισόδου χειρολαβής
Διακόπτης φρένων κινητήρα
Διακόπτες στο κάλυμμα του κινητήρα
Sensor στροφών κινητήρα
Διακόπτης αρπάγης
Διακόπτες ασφαλείας πλάκας χτενιών (κλαπέτο)
Συσκευές συγχρονισμού χειρολαβές (σένσορες τροχαλίας ιμάντα)
Έλεγχος λαδιών μειωτήρα
Έλεγχος λίπανσης (υποδοχέας λίπανσης, αντλία αυτόματης λιπάνσεως
Καθαρισμός μηχανοστασίου και κάτω μέρος φρεατίου
Καθαρισμός δοχείο συγκέντρωσης σκόνης και απορριμμάτων
Έλεγχος καλής λειτουργίας
φωτοκύτταρων ενεργοποίησης
κίνησης

2. ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Ο έλεγχος των ανελκυστήρων από τον φορέα πιστοποίησης θα γίνεται κατά περίπτωση στους
κάτωθι χρόνους:
• Για την περίπτωση που υπάρχουν πιστοποιητικά σε ισχύ, ο έλεγχος θα γίνεται
σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες πριν την λήξη ισχύος των υφιστάμενων
πιστοποιητικών. Σε αυτό το διάστημα και πριν την λήξη ισχύος των υφιστάμενων
πιστοποιητικών θα έχουν κοινοποιηθεί και αποκατασταθεί οι τυχόν παρατηρήσεις
του φορέα και θα έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα νέα πιστοποιητικά.
• Για την περίπτωση που δεν υπάρχουν πιστοποιητικά σε ισχύ, ο έλεγχος θα γίνεται
όσο το δυνατόν συντομότερα έτσι ώστε σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των (45)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να έχουν κοινοποιηθεί
και αποκατασταθεί οι τυχόν παρατηρήσεις του φορέα και να έχουν εκδοθεί τα
αντίστοιχα νέα πιστοποιητικά.
Η έκδοση ή η ανανέωση των αδειών λειτουργίας των ανελκυστήρων στις αρμόδιες
υπηρεσίες του οικείου δήμου θα γίνεται αμέσως μετά την έκδοση των πιστοποιητικών
των ανελκυστήρων από τον φορέα πιστοποίησης.
Άρθρο 5ο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί για κάθε ανελκυστήρα/ κυλιόμενη κλίμακα τα ειδικά
βιβλιάρια νομίμως θεωρημένα κατά το εγκεκριμένο πρότυπο του Υπουργείου Βιομηχανίας.
Σε αυτά θα αναγράφονται οι γενόμενες συντηρήσεις και επισκευές και οι τυχόν σχετικές
παρατηρήσεις ή οδηγίες, θα φυλάσσονται δε στο γραφείο διαχείρισης του κτιρίου νομίμως
θεωρημένα.
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ΆΡΘΡΟ 6ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.
Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς,
την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από ειδικευμένο
προσωπικό.
2.
Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να συντηρεί και να εξασφαλίζει την τέλεια και
απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων κατά την διάρκεια της σύμβασης.
3.
Τα τυχόν νέα προσκομισθέντα υλικά – ανταλλακτικά – αναλώσιμα θα είναι
καινούργια - αμεταχείριστα.
4.
Όλες οι δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και παράδοσης των υλικών –
ανταλλακτικών –αναλώσιμων, σε πλήρη και κανονική λειτουργία βαρύνουν τον ανάδοχο και
συμπεριλαμβάνονται στο προσφερόμενο τίμημα.
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5.
Τόσο για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων όσο και για την
ποιότητα και αντοχή των προσκομισθέντων υλικών – ανταλλακτικών και αναλώσιμων μόνος
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος συντηρητής. Ο κάθε είδους έλεγχος που θα ασκείται από την
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.
6.
Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε έναν ανελκυστήρα και ο
συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας του, θα γίνεται τουλάχιστον
δύο (2) φορές ανά μήνα (ήτοι κάθε 15 ημέρες) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
09.00 έως 17:00. Οι ημερομηνίες αυτές για κάθε έναν ανελκυστήρα θα συμφωνηθούν με
τον υπεύθυνο διαχείρισης του κτιρίου, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του φορέα.
Ο συντηρητής οφείλει κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες καθώς και όποτε άλλοτε προκύψει, να
εμφανίζεται στον υπεύθυνο διαχείρισης του κτιρίου και στην επιτροπή παραλαβής του
ΕΜΣΤ στο γραφείο του πρώτου, αφού πρώτα τους ειδοποιήσει μία ημέρα πριν από την
επικείμενη επιθεώρηση, συντήρηση ή επισκευή και στην συνέχεια να εκτελεί τις σχετικές
εργασίες.
7.
Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται χωρίς επιπλέον χρέωση να προβαίνει (όσες
φορές απαιτηθεί) σε έκτακτη μη προγραμματισμένης συντήρηση των ανελκυστήρων και να
επιδιορθώνει κάθε βλάβη η φθορά αυτών καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και
να προβεί σε ρυθμίσεις του λογισμικού για την ρύθμιση της κίνησης των ανελκυστήρων
ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΜΣΤ. Η υπηρεσία επίσης δικαιούται να απαιτήσει από τον
ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να προβεί σε άμεση αντικατάσταση, συμφωνά με τα
ανωτέρω, υλικού ή εξαρτήματος που εμποδίζει την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων
(εξαιρουμένων περιπτώσεων, οικοδομικών στοιχείων, βανδαλισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας
κλπ).
8.
Στην περίπτωση που προκύψει έκτακτο περιστατικό, ή βλάβη ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος χωρίς επιπλέον χρέωση, μετά από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του
από τον υπεύθυνο διαχείρισης του κτιρίου, να στείλει τεχνικό προσωπικό (όσες φορές
απαιτηθεί) για την αντιμετώπιση του προβλήματος κατά τις ώρες 07:30 έως 21:00, σύμφωνα
με τους κάτωθι χρόνους απόκρισης:
• Εντός μίας (1) ώρας από την ειδοποίησή του κατά τις εργάσιμες ώρες.
• Εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίησή του κατά τις υπόλοιπες ώρες των εργάσιμων
ημερών.
• Εντός τριών (3) ωρών από την ειδοποίησή του κατά τις Κυριακές και τις αργίες.
• Σε περίπτωση εγκλεισμού ατόμων ο χρόνος απόκρισης ορίζεται σε μία (1) ώρα από
την ειδοποίησή του καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο οποιασδήποτε ημέρας
(συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών).
9.
Αν ο ανάδοχος συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αντιμετώπιση
έκτακτου περιστατικού ή βλάβης και φθοράς των ανελκυστήρων μέσα στα χρονικά όρια που
καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, το ΕΜΣΤ δικαιούται να αναθέσει την εργασία
αυτή σε άλλον τεχνίτη που έχει τα νόμιμα προσόντα και να μεριμνήσει για την παρακράτηση
από την αμοιβή του ανάδοχου συντηρητή, του πόσου της δαπάνης που καταβλήθηκε στον
ως άνω τεχνίτη (ο οποίος αντικατέστησε τον ανάδοχο συντηρητή) ενώ η ευθύνη καλής
λειτουργίας και έναντι παντός ατυχήματος εξακολουθεί να βαρύνει τον ανάδοχο
συντηρητή.
10.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την νέα
ανάθεση- ανάληψη της συντήρησης στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και το
πέρασμα στην κατοχή της όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων από τον
προηγούμενο ανάδοχο.
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Άρθρο 7ο
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο φορέας δεν έχει καμία ευθύνη από οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προέλθει από τους
ανελκυστήρες ή τα συνεργεία του αναδόχου συντηρητή. Ο ανάδοχος συντηρητής
υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε σχετική για τους ανελκυστήρες ισχύουσα διάταξη και είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν
ήθελε συμβεί από κακή συντήρηση των ανελκυστήρων ή λόγω αμέλειας ή παράλειψης των
συνεργείων του.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές για όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 8ο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνη του κάθε ανελκυστήρα σε
ασφαλιστική εταιρία με ασφαλιστήριο που θα καλύπτει την ευθύνη για κάθε ζημιά,
μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα, σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία καθ’
όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Τα ασφαλιστήρια θα παραδοθούν στο «ΕΜΣΤ»,
αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο κάθε ανελκυστήρας θα καλύπτεται κατ’
ελάχιστο:
• Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής
ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) μέχρι του ποσού των 300.000,00
ΕΥΡΩ
• Για σωματικές βλάβες σε περισσότερα του ενός άτομα από το ίδιο ατύχημα
(συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη) μέχρι
του ποσού των 600.000,00 ΕΥΡΩ.
• Για υλικές ζημιές τρίτων για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την ίδια
αιτία, μέχρι του ποσού των 300.000,00 ΕΥΡΩ.
• Για σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι του ποσού των
900.000,00 ΕΥΡΩ
• Ή και για οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.
Άρθρο 9ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - (Άρθρο 219 του Ν. 4412/2016)
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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/και παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
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4. 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/και 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/και παραδοτέων της σύμβασης και
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
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 που πραγματοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη
σύμβασης και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα:
Δ/νση:
Τ.Κ.:
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Δ/νση:
Τ.Κ.:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ.___________________________
ΠΟΣΟΥ …………………………….……..€
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού:
…………………………………………………………………………………..……….. (………………………. €), για την
συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για την ανάθεση της υπηρεσίας :
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», συνολικού
προϋπολογισμού ………………………………………..€, πλέον ΦΠΑ.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της
ατομικώς και αλληλεγγύως, καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι κάθε
τυχόν απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για …………………………………………… από την επόμενη μέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών
της και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως
και εις ολόκληρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα:
Δ/νση:
Τ.Κ.:
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Δ/νση:
Τ.Κ.:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.___________________________
ΠΟΣΟΥ …………………………….……..€
Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….. (και ολογράφως)
……………………………………………………………………………………………… στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………. για την καλή
εκτέλεση της με αριθμό …………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρία
για την ανάθεση της υπηρεσίας :
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ»,
και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας αυτής προ Φ.Π.Α. ήτοι
…………………....ΕΥΡΩ.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

[53]

19PROC005645208 2019-10-02

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
Επισυνάπτεται ξεχωριστό αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ»

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδα

Δαπάνη

1. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (FULL SERVICE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

1

Δεκαπενθήμερη
Πλήρης Συντήρηση
(FULL SERVICE) και
Τεχνική Υποστήριξη
εννέα (9)
ανελκυστήρων
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή

κατ’
24
αποκοπή/
δεκαπενθήμερο

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
1

Πιστοποίηση εννέα (9) κ.α/
κυλιόμενων
έτος
ανελκυστήρων
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή

1

3.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Καταχώρηση (έκδοση ή κ.α/
ανανέωση της αδείας
έτος
λειτουργίας εννέα (9)
ανελκυστήρων
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή

1

4.ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (FULL SERVICE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
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1

Μηνιαία Πλήρης
Συντήρηση (FULL
SERVICE) και Τεχνική
Υποστήριξη δώδεκα
(12) κυλιόμενων
κλιμάκων σύμφωνα με
την τεχνική περιγραφή

κ.α/ μήνα

A∆A: ΨΒΟ3ΟΡΡΛ-ΓΦΒ

12

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
1

Πιστοποίηση δέκα
(10)
κυλιόμενων
κλιμάκων σύμφωνα
με
την
τεχνική
περιγραφή

κ.α/έτος

1

6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
1

Καταχώρηση
(έκδοση ή ανανέωση
της
αδείας
λειτουργίας
δέκα
(12)
κυλιόμενων
κλιμάκων σύμφωνα
με
την
τεχνική
περιγραφή

κ.α/έτος

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
7.ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (FULL SERVICE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)
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1

Μηνιαία Πλήρης
Συντήρηση (FULL
SERVICE) και Τεχνική
Υποστήριξη μιας (1)
κυλιόμενης κλίμακας
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή,
από την ώρα που
τεθεί σε λειτουργία

κ.α/μήνα

A∆A: ΨΒΟ3ΟΡΡΛ-ΓΦΒ

ως 12

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)
1

Πιστοποίηση μιας (1)
κυλιόμενης κλίμακας
σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή

κ.α/έτος

1

9. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)
1

Καταχώρηση (έκδοση
ή ανανέωση της
αδείας λειτουργίας
μιας (1) κυλιόμενης
κλίμακας σύμφωνα
με την τεχνική
περιγραφή

κ.α/έτος

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογραφή – Σφραγίδα
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