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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ :
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
  

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑμεΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 43 του N.4605/2019 (Φ.Ε.Κ 52/Α/01-04-2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά 
με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - 
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”, 
όπως ισχύει σήμερα

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” όπως ισχύει σήμερα

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε με 
το N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.06.2018 τεύχος Α΄) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και ισχύει σήμερα 

4. Το άρθρο 209 N.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων” όπως ισχύει σήμερα

5. Το υπ’ αριθμό 36201/23-07-2020 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Το υπ’ αριθμό 36218/23-07-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2020, που προβλέπει πίστωση 7.000,00€ 

στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 02.30-6264.003 για «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων».
9. Την υπ’ αριθμό Α-787 (Α.Π 36391/24-07-2020 ΑΔΑ: 6ΓΗΕΩΗ5-00Μ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που 

εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 2.480,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος του παραπάνω ΚΑ

10. Την υπ’ αριθμό 358/02-09-2019 (ΑΔΑ ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

11. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
να καταθέσετε προσφορά για τη συντήρηση ανελκυστήρων – αναβατορίων ΑμεΑ του Δήμου Χανίων, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην τεχνική της έκθεση.
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Συγκεκριμένα :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη συντήρηση έξι (6) ανελκυστήρων και τριών (3) αναβατορίων 
Α.με Α. του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα των ανελκυστήρων που βρίσκονται: 

α) στο Δημαρχείο Χανίων στην οδό Κυδωνίας αριθμός 29 στα Χανιά (υδραυλικός  δύο (2) στάσεων), 
β) στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού (υδραυλικός δύο (2) στάσεων), 
γ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Σούδας στη Σούδα (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων), 
δ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Θερίσου στο Βαμβακόπουλο (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων)  και
ε) στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην πλατεία Κατεχάκη στα Χανιά (δύο (2) ηλεκτροκίνητοι MRL τριών 

(3) στάσεων) 
και των αναβατορίων Α.μεΑ. που βρίσκονται: 
α) στο γήπεδο Περιβολίων (υδραυλικό δύο (2) στάσεων) 
β) στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας στη Σούδα (υδραυλικό δύο (2) στάσεων) και 
γ) στο ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων (πέντε (5) στάσεων) στα Χανιά.

Η συντήρηση:
Α) κάθε ανελκυστήρα θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών, θα γίνεται δύο (2) φορές το μήνα σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στα άρθρα: 4 «Συντήρηση», 5 «Συνεργεία Συντήρησης» και 6 «Υποχρεώσεις συντηρητή», της με 
αριθμό Φ9.2/Οικ. 28425 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2604/Β΄/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων 
σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων» όπως διορθώθηκε (Φ.Ε.Κ. 
424/Β΄/10-03-2009), 

Β) κάθε υδραυλικού αναβατορίου Α.μεΑ. θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών, θα γίνεται κάθε δύο (2) μήνες 
και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Β.1.) λίπανση κινητών μερών
Β.2.) έλεγχος βαλβίδων
Β.3.) έλεγχος υδραυλικού εμβόλου
Β.4.) έλεγχος στάθμης λαδιών
Β.5) έλεγχος φρένων
Β.6) έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος
Β.7) έλεγχος τερματικών διακοπτών ασφαλείας
Β.8.) έλεγχος προστατευτικών μπαρών
Β.9.) έλεγχος πλατφόρμας μεταφοράς
Β.10.) έλεγχος χειριστηρίων

και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του και   
Γ) του αναβατορίου Α.μεΑ. θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών, θα γίνεται κάθε δύο (2) μήνες και θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
Γ.1.) λίπανση κινητών μερών
Γ.2.) έλεγχος μπαταριών 
Γ.3.) έλεγχος χειριστηρίων
Γ.4) έλεγχος ασφαλιστικής διάταξης κατά την κίνηση

και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του. 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι εκείνο της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής σε όλες τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται παραπάνω.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι και την Τετάρτη 29-07-2020 και ώρα 
10:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29 Χανιά, Τ.Κ 73135) σε σφραγισμένο φάκελο που 
να αναγράφει επάνω:
Προς:   Πρωτόκολλο Δήμου Χανίων (για Γραφείο Προμηθειών)

Προσφορά για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΑμεΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”
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Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από Υπεύθυνη Δήλωση του 
προσφέροντα που θα αναφέρει ότι :  Έλαβα γνώση και συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην τεχνική της έκθεση για την 
υπηρεσία “συντήρηση ανελκυστήρων – αναβατορίων ΑμεΑ”.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δήμαρχο Χανίων
2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Ξανθουδάκη Γεώργιο
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
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