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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Θέμα: Εργασίες συντήρησης τεσσάρων (4) ανελκυστήρων στο νέο δημαρχείο και ενός (1) 
ανελκυστήρα στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού δημαρχείου. 

 
   Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών συντήρησης τεσσάρων (4) 
ανελκυστήρων στο νέο δημαρχείο και ενός (1) ανελκυστήρα στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού 
δημαρχείου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με 
αριθμ. πρωτ: 2694/29-01-2019, μαζί με την τεχνική έκθεση του μηχανολόγου μηχανικού, ενώ η 
δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 513/13-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Τμήμα 1- 4.981,10€ με το Φ.Π.Α. (4.017,02€ χωρίς το Φ.Π.Α.)  
      Τμήμα 2 – 1.517,80€ με το Φ.Π.Α. (1.224,03€ χωρίς το Φ.Π.Α.)     
 
 Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα  
18/03/2019 και ώρα 10:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την ……………………………..  
 

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/1986, ότι θα μας προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει στον 

Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής, επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα): 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  (έκδοση μεταγενέστερη της πρόσκλησης, σύμφωνα με την 

οδηγία με αριθμ. πρωτ. 5035/28-09-2018 της ΕΑΔΗΣΥ) 

Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου …….. από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 

1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 

 Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 



 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για 

τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 

χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 

4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους.   

6) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (έκδοση μεταγενέστερη της πρόσκλησης, 

σύμφωνα με την οδηγία με αριθμ. πρωτ. 5035/28-09-2018 της ΕΑΔΗΣΥ) από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.  

7) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης.  

Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 
1. Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς  
ανεπιφύλακτα.  
2. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

3. Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλουν εισφορές. 
 
Η υπηρεσία θα γίνει τμηματικά η ολικά. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.  
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί του υπηρεσιακού σημειώματος-μελέτης-τεχνικές 
προδιαγραφές, κ. Δ. Μαυρίδης, τηλ: 2521350664 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο 
προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.  

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Δράμα, 01-03-2019 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                  
Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ρ Α Μ Α Σ                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ       
Πληροφορίες: Δ.Μαυρίδης 
Τηλ: 2521350664 
e-mail : dmavr@dimosdramas.gr 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΘΕΜΑ:  ΤΜΗΜΑ 1 : Συντήρηση (4) τεσσάρων ανελκυστήρων του νέου  

    Δημαρχείου Δράμας επί της οδού Βερμίου 2 & 1ης   
   Ιουλίου. 

    ΤΜΗΜΑ 2 : Συντήρηση (1) ενός ανελκυστήρα στο ανακαινισμένο  
    κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Δράμας (πλατεία    
   Ελευθερίας). 

 

ΤΜΗΜΑ 1 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην συντήρηση των (4) τεσσάρων συμβατικών 

ανελκυστήρων με αυτόματες πόρτες του  νέου Δημαρχείου Δράμας                     επί της οδού 
Βερμίου 1 & 1ης Ιουλίου 

 
Η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας ΦΕΚ 2604/22-12-2008 άρθρο 4  
 

 Πρόγραμμα συντήρησης 
Το πρόγραμμα για τη συντήρηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης 
του ανελκυστήρα σε συνδυασμό με τις διακρίσεις του άρθρου 15 και ειδικότερα για σε 
δημόσιους χώρους και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ο αριθμός των 
συντηρήσεων ανέρχεται σε δύο φορές τον μήνα. 

Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή 
σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό συντηρήσεων που έχει συμφωνηθεί με την αναθέτουσα 
αρχή για κάθε ανελκυστήρα που έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από 
τις προβλεπόμενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα. 

Συνολικά πραγματοποιούνται 20 προγραμματισμένες επισκέψεις ανά 
ανελκυστήρα για διάστημα δέκα (10) μηνών . 

 

 Συνεργείο συντήρησης  
Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από 

τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας 
ή ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας. 

 

 Διαδικασία συντήρησης  
Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των 

ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων 
του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί 
να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και 
απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών 
εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση 
της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης 
τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους 
κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των 
διατάξεων ασφαλείας. 



Αναλυτική κατάσταση ελέγχου (check list) συμπληρώνεται από το συνεργείο 
συντήρησης σε κάθε συντήρηση. 
 

 Τι περιλαμβάνεται στην συντήρηση 
 Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των βλαβών που 
παρουσιάζονται κατά την λειτουργία των ανελκυστήρων  καθώς και ο απεγκλωβισμός τυχόν 
επιβατών σε περίπτωση βλάβης. Επίσης περιλαμβάνονται μικρούλικα και αναλώσιμα όπως 
βίδες, παξιμάδια, λιπαντικά, καλώδια που χρησιμοποιούνται κατά την συντήρηση και είναι 
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του ανελκυστήρα, αλλά δεν περιλαμβάνεται το 
κόστος των λοιπών εξαρτημάτων που χρειάζονται για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών του 
ανελκυστήρα. Επίσης δεν περιλαμβάνεται η τιμή των βασικών εξαρτημάτων για 
αποκατάσταση βλάβης από πτώση τάσεως στο δίκτυο τροφοδοσίας της ΔΕΗ, κεραυνούς, και 
άλλες φυσικές καταστροφές καθώς επίσης βλάβες από βανδαλισμούς και διαπιστωμένα κακή 
χρήση των ανελκυστήρων ή άλλη χρήση από αυτή που προβλέπεται κατά την κατασκευή 
τους.    
 Η αποκατάσταση των βλαβών και ο απεγκλωβισμός γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και κατόπιν συνεννόησης σε αργίες, Σαββατοκύριακα ή σε ειδικές περιπτώσεις π.χ 
εορτές ή εκδηλώσεις στον χώρο του δημαρχείου (στις περιπτώσεις αυτές θα υπάρχει 
προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των ανελκυστήρων) 
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΔΕΝ 
ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ 
 

 Προϋπολογισμός  
Το κόστος της συντήρησης των τεσσάρων (4)  ανελκυστήρων του νέου δημοτικού 

μεγάρου προϋπολογίζεται με βάση τον πίνακα ενδεικτικών τιμών για ανελκυστήρες 
επαγγελματικής στέγης και τον αριθμό των επισκέψεων που απαιτούνται από την ισχύουσα 
νομοθεσία για ανελκυστήρες με πρόσβαση στο ευρύ κοινό, ως εξής.  

 
           
 Ανελκυστήρας Δημάρχου (προσώπων) Βασική τιμή            26,00  
 Διαδρομή 16,90m   collective selective Simplex +30%    7,80 Στάσεις 2 
αυτόματη πόρτα θαλάμου +20%                  5,20 
 Φορτίο 750 χλγ αυτόματες πόρτες ορόφων +20%       5,20  
      Σύνολο               44,20 € 
            
 
 
 Ανελκυστήρας Προσωπικού   Βασική τιμή     65,00  
 Διαδρομή 16,90m  collective selective Simplex +30%    19,50 

 Στάσεις 6 αυτόματη πόρτα θαλάμου +20%     13,00 
 Φορτίο 630 χλγ αυτόματες πόρτες ορόφων +20%              13,00  
      Σύνολο                   110,50 €  
        
 
 Ανελκυστήρας Κοινού DOUPLEX  Βασική τιμή    65,00 
 (προσώπων)             
 Διαδρομή 16,90m   collective selective Duplex +50%            32,50
 Στάσεις 6   αυτόματη πόρτα θαλάμου +20%            13,00
 Φορτίο 630 χλγ  αυτόματες πόρτες ορόφων +20%            13,00 
                                                         
Σύνολο                        2 x 123,50 €       
Το κόστος της συντήρησης για τους (4) ανελκυστήρες ανέρχεται σε 401,70 Ευρώ τον μήνα 
σύμφωνα με τον πίνακα ενδεικτικών τιμών. 

Κόστος 401,70 Ευρώ + ΦΠΑ 24% = 498,11 Ευρώ / μήνα Χ 10 μήνες = 4.981,10 Ευρώ 
 



 
  

ΤΜΗΜΑ 2  
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην συντήρηση (1) ενός ανελκυστήρα στο 
ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Δράμας (πλατεία Ελευθερίας) 

 
Η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας ΦΕΚ 2604/22-12-2008 άρθρο 4  
 

 Πρόγραμμα συντήρησης 
Το πρόγραμμα για τη συντήρηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης 
του ανελκυστήρα σε συνδυασμό με τις διακρίσεις του άρθρου 15 και ειδικότερα για σε 
δημόσιους χώρους και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ο αριθμός των 
συντηρήσεων ανέρχεται σε δύο φορές τον μήνα. 

Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή 
σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό συντηρήσεων που έχει συμφωνηθεί με την αναθέτουσα 
αρχή για κάθε ανελκυστήρα που έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από 
τις προβλεπόμενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα. 

Συνολικά πραγματοποιούνται 20 προγραμματισμένες επισκέψεις ανά 
ανελκυστήρα για διάστημα δέκα (10) μηνών . 

 

 Συνεργείο συντήρησης  
Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από 

τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας 
ή ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας. 

 

 Διαδικασία συντήρησης  
Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των 

ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων 
του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί 
να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και 
απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών 
εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση 
της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης 
τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους 
κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των 
διατάξεων ασφαλείας. 

Αναλυτική κατάσταση ελέγχου (check list) συμπληρώνεται από το συνεργείο 
συντήρησης σε κάθε συντήρηση. 
 

 Τι περιλαμβάνεται στην συντήρηση 
 Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των βλαβών που 
παρουσιάζονται κατά την λειτουργία του   ανελκυστήρα  καθώς και ο απεγκλωβισμός τυχόν 
επιβατών σε περίπτωση βλάβης. Επίσης περιλαμβάνονται μικρούλικα και αναλώσιμα όπως 
βίδες, παξιμάδια, λιπαντικά, καλώδια που χρησιμοποιούνται κατά την συντήρηση και είναι 
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του ανελκυστήρα, αλλά δεν περιλαμβάνεται το 
κόστος των λοιπών εξαρτημάτων που χρειάζονται για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών του 
ανελκυστήρα. Επίσης δεν περιλαμβάνεται η τιμή των βασικών εξαρτημάτων για 
αποκατάσταση βλάβης από πτώση τάσεως στο δίκτυο τροφοδοσίας της ΔΕΗ, κεραυνούς, και 
άλλες φυσικές καταστροφές καθώς επίσης βλάβες από βανδαλισμούς και διαπιστωμένα κακή 
χρήση του  ανελκυστήρα ή άλλη χρήση από αυτή που προβλέπεται κατά την κατασκευή 
τους.    



 Η αποκατάσταση των βλαβών και ο απεγκλωβισμός γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και κατόπιν συνεννόησης σε αργίες, Σαββατοκύριακα ή σε ειδικές περιπτώσεις π.χ 
εορτές ή εκδηλώσεις στον χώρο του δημαρχείου (στις περιπτώσεις αυτές θα υπάρχει 
προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των ανελκυστήρων) 
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΔΕΝ 
ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ 
 

 Προϋπολογισμός  
Το κόστος της συντήρησης του   ανελκυστήρα του παλαιού Δημαρχείου Δράμας 

(πλατεία Ελευθερίας) προϋπολογίζεται με βάση τον πίνακα ενδεικτικών τιμών για 
ανελκυστήρες επαγγελματικής στέγης και τον αριθμό των επισκέψεων που απαιτούνται από 
την ισχύουσα νομοθεσία για ανελκυστήρες με πρόσβαση στο ευρύ κοινό, ως εξής.  
             
      
 
Ανελκυστήρας Κοινού     Βασική τιμή    72,00 
             
Διαδρομή 16,90m   collective selective simplex +30%            21,60            
Στάσεις 3   αυτόματη πόρτα θαλάμου   +20%            14,40             
Φορτίο 600 χλγ  αυτόματες πόρτες ορόφων +20%            14,40  
             Σύνολο
                                                          122,40 €    
   
Το κόστος της συντήρησης του ανελκυστήρα ανέρχεται σε 127,50 Ευρώ τον μήνα σύμφωνα 
με τον πίνακα ενδεικτικών τιμών. 

Κόστος 122,40Ευρώ + ΦΠΑ 24% = 151,78 Ευρώ / μήνα Χ 10 μήνες = 1.517,80 Ευρώ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Δήμος Δράμας                                                                             «Συντήρηση ανελκυστήρων» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                      Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών 
                                                                                    
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

 
  

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

Τμήμα 1 προσφορά τεσσάρων (4) ανελκυστήρων 

 (όπως παραπάνω) 
 

 
 
              Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………………………………………………………............ 

              ..…………………………………………………………………………………………………………………     

 
 
 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
Δράμα    /    /2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Δήμος Δράμας                                                                             «Συντήρηση ανελκυστήρων» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                      Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών 
                                                                                    
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 

 

 
  

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

Τμήμα 2 προσφορά ενός (1) ανελκυστήρα 

 (όπως παραπάνω) 
 

 
 
              Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………………………………………………………............ 

              ..…………………………………………………………………………………………………………………     

 
 
 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
Δράμα    /    /2019 

 
 
 
 
 


