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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του ν. 

4412/2016) υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων από την υπογραφή της σύμβασης 

σύμφωνα με τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές του Παραρτήματος συνολικής προϋπολογισθείσας 

αξίας 1.240,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται η πλήρης τήρηση των τεχνικών και λοιπών προδιαγραφών του 

παραρτήματος και η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να είναι το πολύ ίση με 

την ανωτέρα προϋπολογισθείσα).  

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη και 

ενυπόγραφη προσφορά στο ακόλουθο email: finance@ihu.edu.gr  στο θέμα της οποίας απαραίτητα να 

αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της εν θέματι πρόκλησης,  μέχρι και την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και 

ώρα 10.00 π.μ. 

 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση αποστολής της 

προσφοράς για οποιονδήποτε λόγο.  

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο θα εκδώσει απόφαση για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λαμβάνοντας 

υπόψη τη συμφερότερη κατά περίπτωση οικονομική προσφορά βάσει τιμής.  

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος της ζητούμενης προμήθειας θα πρέπει για τη σύναψη της σύμβασης να 

προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα και ποινικό μητρώο του ίδιου (φυσικού 

προσώπου) ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε περίπτωση νομικού προσώπου). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τον κ. Παπουλάκο 

Δημήτριο στο τηλ. 2310 807552 και με email στο d.papoulakos@ihu.edu.gr 

  Για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

 

 

          Ομότιμος καθηγητής Γεώργιος Στάμου 

mailto:finance@ihu.edu.gr
d.papoulakos@ihu.edu.gr
ΑΔΑ: ΩΡΦΦ46ΨΖ3Π-ΒΔΨ



      

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Τίτλος έργου: “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΤΙΡΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄). 
 

 

Συνολικός Ανώτατος Προϋπολογισμός του έργου 
 
Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή 
αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν τα ως άνω ποσά του συνολικού προϋπολογισμού του 
Έργου. 
 
Οικονομική Προσφορά 

Ο Διαγωνιζόμενος θα καταθέσει οικονομική προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνεται ιδίως η 
τακτική συντήρηση των ακόλουθων δύο (2) ανελκυστήρων του Ιδρύματος δύο (2) φορές τον μήνα, ο 
έλεγχος λειτουργίας, οι επισκευές βλαβών και οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση προκύπτει από 
τη παρούσα πρόσκληση. 

 

Ανελκυστήρας Εξωτερικός στο κτίριο Α 

Τύπος: Υδραυλικός 

Στάσεις: Δύο 

Χωρητικότητα: Οκτώ άτομα 

Βάρος: 600 Kg 

Σύστημα θυρών: Αυτόματο 

Ανελκυστήρας εσωτερικός κτίριο Β 

Τύπος: Υδραυλικός 

Στάσεις:  Τρείς 

Χωρητικότητα: Οκτώ άτομα 

Βάρος: 600 Kg 

Σύστημα θυρών: Αυτόματο 

 

Η αντικατάσταση και η προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τη λειτουργία, συντήρηση 
και επισκευή των ανελκυστήρων δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά και θα συμφωνείται από 
κοινού κατόπιν έγγραφης προσφοράς που θα καταθέτει ο Ανάδοχος για τη συγκεκριμένη προμήθεια, 
συνοδευόμενη από Τεχνική Έκθεση για το λόγο και την αιτία της βλάβης καθώς και την αναγκαιότητα 
του υλικού και της προμήθειας. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο από πιστοποιημένα γραφεία, φυσικά πρόσωπα η εταιρίες 
συντηρητές – εγκαταστάτες ανελκυστήρων σύμφωνα με τις υποχρεωτικές και προβλεπόμενες από 
τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία υπηρεσίες εργασίες και ελέγχους. 
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Υποχρεώσεις Αναδόχου  

1.(α) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των 
εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων και πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο (2) 
φορές τον μήνα τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης,  ενημερώνοντας το βιβλιάριο συντήρησης 
στην αντίστοιχη θέση.  

(β) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έκδοση βιβλιαρίου συντήρησης. Στο βιβλιάριο συντήρησης 
καταχωρούνται όλες ο σημαντικές ενέργειες επί των ανελκυστήρων (έλεγχοι, συντήρηση και 
μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή προς το Ίδρυμα και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει 
να είναι διαθέσιμο σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων κατά τους έκτακτους ή 
περιοδικούς ελέγχους.  

2. Ο Ανάδοχος παρίσταται και ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις 
αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων των 
ανελκυστήρων. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων 
και να συνδράμει στη διεξαγωγή του.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται μετά από έγγραφη κλήση του κατά τη διενέργεια 
έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχει, στα πλαίσια 
της παρούσας παραγράφου, δεν επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στο Ίδρυμα, όπου είναι 
εγκατεστημένοι οι ανελκυστήρες.  

4. Ο Ανάδοχος μεριμνά και ενημερώνει εγκαίρως τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ιδρύματος για τις απαραίτητες επισκευές και τη λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ιδρύματος για την υποχρέωσή του Ιδρύματος να αναθέσει τον έλεγχο (αρχικό, περιοδικό, τακτικό, 
μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτημάτων, 
μηχανισμών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.  

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης να παραδίδει επικυρωμένο 
αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του στον υπεύθυνο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.  

7. Ο Ανάδοχος πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:  

(α) Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από τον εκάστοτε αρμόδιο 
φορέα, στην περιοχή του οποίου υπάγεται η έδρα του Αναδόχου, στο οποίο αναγράφονται τα 
στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου 
αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση.  

(β) Βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως 
ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις και το οποίο θα 
υπογράφεται από τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας. 

(γ) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Υποχρέωση 
του αναδόχου είναι η αποκατάσταση βλάβης των ανελκυστήρων όλες τις ημέρες και ώρες εντός 2 
ωρών από την διαπίστωσή τους, κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης. Η μόνιμη έδρα είναι ίδια για όλα τα 
κινητά συνεργεία.  

(δ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
συντηρήσεων και ελέγχων.  
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8. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση των ανελκυστήρων, 
υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως, με συστημένη επιστολή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ 
της παραιτήσεως τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.  

9. . Ο Ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος για κάθε 
αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας σχετικά με τις τεχνικές εργασίες και τους νέους εξοπλισμούς που 
επιβάλλουν οι σύγχρονες τεχνολογίες και μέθοδοι και φροντίζει να τις ενσωματώνει στο τακτικό 
πρόγραμμα συντήρησης, στα δελτία Τεχνικής εξυπηρέτησης και στα Βιβλία συντήρησης. 

10. Ο Ανάδοχος μεριμνά, φροντίζει και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και τα 
έγγραφα που απαιτούνται για τις ανανεώσεις των αδειών λειτουργίας, των πιστοποιήσεων και όλων 
των απαραίτητων για την λειτουργία των ανελκυστήρων. 

11. Υποχρέωση του αναδόχου είναι, να ασφαλίσει με δική του δαπάνη τους ανελκυστήρες για κάθε 
ατύχημα ατομικό ή ομαδικό με ετήσιο ασφαλιστήριο. 
 
Γενικές επισημάνσεις συντήρησης  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί μόνο ασφαλισμένο προσωπικό, για το οποίο είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον Ανάδοχο την απομάκρυνση από την εργασία 
όποιου εργαζόμενου κρίνει ότι δείχνει ολιγωρία ή δεν πειθαρχεί στις οδηγίες και τους κανόνες του 
Ιδρύματος. 

Ο Ανάδοχος φροντίζει ώστε ο ίδιος και οι υπάλληλοί του να μην φέρνουν στο χώρο εργασίας ξένα 
άτομα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει πείρα στο αντικείμενο και να 
μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
Ιδρύματος. Οι υπάλληλοί του δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα ή φακέλους του 
Ιδρύματος. 

Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς, ομοιόμορφες και ίδιες από 
πλευράς ποιότητας και χρώματος. Τις στολές τις παρέχει ο Ανάδοχος. 

Όταν προκύπτουν νέες μέθοδοι για καλύτερη συντήρηση, ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί τις 
καλύτερες μεθόδους και τα καλύτερα μέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει, ώστε οι 
υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των προϊόντων  που χρησιμοποιούν και να έχουν την 
κατάλληλη εκπαίδευση. 

Ο Ανάδοχος ελέγχει τη δουλειά που έχει αναλάβει και είναι υποχρεωμένος να κάνει παρατηρήσεις 
στους υπαλλήλους του, όταν αυτοί εκτρέπονται από τους κανόνες που θέτει το Ίδρυμα. Ο Ανάδοχος 
πρέπει να φροντίζει, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές από τους υπαλλήλους του. Ζημιές σε χώρους, 
εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον υπεύθυνο του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Απολεσθέντα 
αντικείμενα που ανευρίσκονται από το προσωπικό του Αναδόχου, θα παραδίδονται αμέσως. 

Ο Εργοδότης κάνει έλεγχο των ανελκυστήρων που συντηρούνται. Παρατηρήσεις γίνονται είτε 
γραπτώς είτε προφορικώς. 

Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους ο ίδιος ή προστηθείς του που αυτός ορίζει. 
Τεχνικοί έλεγχοι διενεργούνται από άτομα που ορίζει ο Εργοδότης. Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς 
προηγούμενη προειδοποίηση. 

Η διαδικασία της συντήρησης δεν πρέπει να δημιουργεί ενόχληση ή βλάβες οποιασδήποτε μορφής 
στο Ίδρυμα. Οι ώρες εργασίας ορίζονται από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την 
έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του. Επίσης πρέπει να ελέγχει και να φροντίζει 
οι υπάλληλοί του, αμέσως μετά το τέλος της εργασίας τους να αποχωρούν από το ΔΙΠΑΕ. Ο Ανάδοχος 
φροντίζει ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης να μην ενοχλούνται το προσωπικό, οι 
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φοιτητές και ιδιαίτερα οι επισκέπτες του Ιδρύματος. Γι’ αυτό το λόγο λαμβάνει μέτρα ασφαλείας και 
ενημερώνει τους υπαλλήλους του για τη συμπεριφορά τους και τη διακριτική παρουσία τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει ώστε και ο ίδιος και το προσωπικό του να έχουν άψογη 
συμπεριφορά προς το προσωπικό του Ιδρύματος, αλλά και άριστη συνεργασία με τα εντεταλμένα 
για τον έλεγχο της συντήρησης όργανα του Ιδρύματος. 

 
Εγγύηση Παροχής Υπηρεσιών - Ευθύνες 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να μη σταματά η ποιοτική και τακτική συντήρηση των 
ανελκυστήρων, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση απεργίας. 

Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά των αντικειμένων που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα 
ο Ανάδοχος και οι υπάλληλοί του στο χώρο του. Αυτό ισχύει ανάλογα και για φθορές από φυσικές 
καταστροφές και ανωτέρα βία. 

Ο Ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση ενός (1) έτους για την ορθή και ομαλή λειτουργία των 
ανελκυστήρων με τους οικονομικούς όρους που θα υποβάλλει στην οικονομική του προσφορά και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 
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