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Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στις 7 Οκτωβρίου 2022 με την εξής σύνθεση: Αθηνά 

Μπουζιούρη, Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, σε 

αναπλήρωση του Μέλους του 1ου Κλιμακίου Ελευθερίας Καλαμιώτη δυνάμει 

της υπ’ αριθ. 64/2022 Πράξης Προέδρου ΕΑΔΗΣΥ, και Γερασιμούλα – Μαρία 

Δρακονταειδή, σε αναπλήρωση του Μέλους του 1ου Κλιμακίου Ειρήνης 

Αψοκάρδου δυνάμει της υπ’ αριθ. 63/2022 Πράξης Προέδρου ΕΑΔΗΣΥ, 

Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 1/9/2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΕΑΔΗΣΥ 1205/1-9-2022 προδικαστική προσφυγή, του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «... ... – ... ... ….» και τον διακριτικό τίτλο «... ...» (η 

προσφεύγουσα) που εδρεύει στην … …, οδός … … …, και εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Κατά του ... ... ... (η αναθέτουσα αρχή), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.   

Με την προδικαστική προσφυγή, η προσφεύγουσα αιτείται την ακύρωση: 

α) την από …/7/2022 απόφαση της Συγκλήτου της αναθέτουσας αρχής, η 

οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση με αριθ. …/6-7-2022 και κοινοποιήθηκε με 

το υπ’ αριθ. …/7-7-2022 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, και με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με αριθμό …/2022 και τίτλο 

«Τακτική συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων 

και αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ του ...», στην ένωση οικονομικών φορέων 

«.... – .... ... – … … ... ...» και β) την από 10/6/2022 απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση με 

αριθ. …/10-06-2022 και κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. …/14-06-2022 

έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, κατά το μέρος της με το οποίο κρίθηκε 

αποδεκτή η προσφορά της ανωτέρω ένωσης. 

Υπέρ της διατήρησης ισχύος των προσβαλλόμενων παρεμβαίνει με 

αίτημα απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής η ένωση οικονομικών 

φορέων «.. ...-... ... ... – … … ... …» που εδρεύει στην … …, οδός … … …, και 

εκπροσωπείται νόμιμα.  
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Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Αθηνά Μπουζιούρη. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

καταβλήθηκε, εισπράχθηκε και δεσμεύτηκε το νόμιμο, κατ’ άρθρα 363 Ν. 

4412/2016 και 5 ΠΔ 39/2017, παράβολο ποσού 1.079,04 ευρώ, όπως αυτό 

υπολογίζεται βάσει της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ποσού 215.806,45 

ευρώ άνευ ΦΠΑ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: …). 

2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. .../2022 Διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής 

προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη 

αναδόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ...» 

εκτιμώμενης αξίας 215.806,45 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Ως κριτήριο ανάθεσης 

ορίστηκε αυτό της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής 

και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 9/5/2022. Στον 

διαγωνισμό συμμετείχαν δύο (2) οικονομικοί φορείς, ήτοι η προσφεύγουσα και 

η παρεμβαίνουσα. Με την δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκαν 

παραδεκτές αμφότερες οι προσφορές και με την πρώτη προσβαλλόμενη 

απόφαση, στην οποία ενσωματώνεται η δεύτερη, κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην παρεμβαίνουσα ως μειοδότρια. Αμφότερες 

οι ανωτέρω αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς διά της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στις 22/8/2022.  

3. Επειδή, προκήρυξη σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 

δημοσίευση στις 4/4/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ η Διακήρυξη αναρτήθηκε στις 8/4/2022 στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 

...), καθώς επίσης και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου o 

διαγωνισμός έλαβε συστημικό Α/Α ....  

4. Επειδή, ο διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου της σύμβασης 

(υπηρεσίες), της συνολικής εκτιµώµενης αξίας της, χωρίς ΦΠΑ, του χρόνου 

έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης, καθώς επίσης και της νομικής φύσης της 

αναθέτουσας αρχής υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και δη του 
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Βιβλίου Ι αυτού. Συνακόλουθα, η κρινόμενη διαφορά διέπεται από τις 

διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016, η δε ΕΑΔΗΣΥ ενώπιον της οποίας 

ασκείται η προσφυγή είναι αρμόδια για την εξέτασή της. 

5. Επειδή, η προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε νόμιμα δια του 

συστήματος «Επικοινωνία» του διαγωνισμού, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη 

και με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα 

Ι του ΠΔ 39/2017, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού και την παρ. 2 

του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016, την 1η/9/2022 και κοινοποιήθηκε 

αυθημερόν δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΕΑΔΗΣΥ. Είναι 

δε και εμπρόθεσμη δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη κοινοποιήθηκε στους 

ενδιαφερόμενους διά της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 22/8/2022.  

6. Επειδή, η προσφεύγουσα ασκεί την προδικαστική προσφυγή με 

έννομο συμφέρον επικαλούμενη βλάβη από την μη νόμιμη, κατά τους 

ισχυρισμούς της, αποδοχή της προσφοράς της παρεμβαίνουσας.   

7. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε την προδικαστική 

προσφυγή διά της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού την 1η/9/2022 και 

υπέβαλε τις απόψεις της επ’ αυτής στις 13/9/2022, νομίμως και 

εμπροθέσμως.  

8. Επειδή, στις 12/9/2022 η παρεμβαίνουσα άσκησε εμπροθέσμως, 

ήτοι εντός δεκαημέρου από την κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής, 

παρέμβαση δια της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού υπέρ της διατήρησης 

της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης και με έννομο συμφέρον, καθόσον 

με την προδικαστική προσφυγή προβάλλονται λόγοι απόρριψης της 

προσφοράς της. 

9. Επειδή, η προσφεύγουσα υπέβαλε νομίμως και εμπροθέσμως 

συμπληρωματικό υπόμνημα διά της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στις 

12/9/2022.  

10. Επειδή, με την υπ’ αριθ. 1726/2022 και 1884/2022 Πράξεις 

Προέδρου του 1ου Κλιμακίου ορίσθηκε Εισηγήτρια και ημερομηνία εξέτασης 

της κρινόμενης προδικαστικής προσφυγής.  

11. Επειδή, με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α' 

59/17.03.2022), με έναρξη ισχύος κατ’ άρθρο 30 του ίδιου Νόμου από τη 

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η «Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 



Αριθμός απόφασης: 1455/2022 
 

4 
 

μετονομάστηκε σε «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)», ενώ με 

τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 Ν. 4912/2022 ορίστηκε ότι «μέχρι την 

έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων 

της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/ 2016 

και τη συγκρότηση Κλιμακίων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 353 και την 

περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 356 του ν. 4412/2016, οι εκκρεμείς ενώπιον της 

Αρχής διαδικασίες εξέτασης προδικαστικών προσφυγών συνεχίζονται και 

ολοκληρώνονται από τα Κλιμάκια με τη σύνθεση που έχουν κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος». Κατόπιν των ανωτέρω, η υπό εξέταση προδικαστική 

προσφυγή νομίμως εισάγεται ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 

σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τις διατάξεις των άρθρων 365 Ν. 

4412/2016, 13 ΠΔ 39/2017 όπως ισχύουν. 

12. Επειδή, με την κρινόμενη προδικαστική προσφυγή η 

προσφεύγουσα βάλλει κατά των προσβαλλόμενων κατά το μέρος τους, με το 

οποίο έγινε δεκτή η προσφορά της παρεμβαίνουσας στον προκείμενο 

διαγωνισμό ισχυριζόμενη ότι, παρότι η τελευταία δεν αποτελεί αναγνωρισμένο 

φορέα πιστοποίησης της καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων, δεν έχει 

δηλώσει στο ΕΕΕΣ της υπεργολάβο, στον οποίο προτίθεται να αναθέσει την 

αντίστοιχη υπηρεσία, η οποία – πάντα κατά τους ισχυρισμούς της 

προσφεύγουσας – αποτελεί, μεταξύ άλλων, αντικείμενο της υπό ανάθεση 

σύμβασης. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα προβάλλει ότι τόσο από τη 

Διακήρυξη όσο και από την οικεία νομοθεσία απαιτείται η έκδοση 

πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα από πιστοποιημένο φορέα 

και, συγκεκριμένα, ότι στον «ΠΙΝΑΚΑ Β’ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» της Διακήρυξης 

ρητά ορίζεται ότι μεταξύ άλλων εργασιών συγκαταλέγεται και η έκδοση 

πιστοποιητικού ανελκυστήρα, η οποία γίνεται από αναγνωρισμένους φορείς, 

ήτοι κοινοποιημένους στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) φορείς (π.χ. 

…, …, …, … … κτλ). Δεδομένου, κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, 

ότι η παρεμβαίνουσα ως εγκαταστάτης κατά την έννοια του νόμου δεν είναι σε 

θέση να εκδώσει πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα, αλλά 

υποχρεούται να απευθυνθεί στους αναγνωρισμένους φορείς που πληρούν τις 

απαιτήσεις του νόμου, για την παραδεκτή συμμετοχή της στον διαγωνισμό 

αυτή θα έπρεπε να έχει αναφέρει ως υπεργολάβο τον φορέα πιστοποίησης, 
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στον οποίο προτίθεται να απευθυνθεί, στην ενότητα Δ του Μέρους ΙΙ του  

ΕΕΕΣ, στην οποία δηλώνονται οι υπεργολάβοι στις ικανότητες των οποίων 

δεν στηρίζονται οι συμμετέχοντες. Παραλείποντας την ανωτέρω δήλωση, η 

παρεμβαίνουσα έχει, κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, πλημμελώς 

συμπληρώσει το υποβληθέν ΕΕΕΣ και, ως εκ τούτου, η προσφορά της είναι 

απορριπτέα. 

13. Επειδή, η Διακήρυξη, η οποία συνιστά το κανονιστικό πλαίσιο του 

διαγωνισμού δεσμεύοντας αμφίδρομα την αναθέτουσα αρχή και τους 

διαγωνιζόμενους (ΕΑ ΣτΕ 352/2016, 53/2011, ΣτΕ 3669/2015, 5022/2012), 

ορίζει τα εξής ως προς τα τιθέμενα εν προκειμένω ζητήματα τα εξής: «1.3 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

Αντικείμενο της σύμβασης του θέματος είναι η τακτική (υποχρεωτική) 

συντήρηση, επίβλεψη και επισκευή, για δύο (2) έτη, των ενενήντα δύο (92) 

ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων και είκοσι έξι (26) αναβατορίων 

κλίμακας με πλατφόρμα για ΑμεΑ, που λειτουργούν εντός και εκτός της …. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): ...-… Υπηρεσίες Συντήρησης 

Ανελκυστήρων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

215.806,45€ χωρίς ΦΠΑ (267.600,00€ με ΦΠΑ). Η διάρκεια της σύμβασης 

ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτική 

περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το 

κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

τιμής … Κριτήρια Επιλογής. 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι της συντήρησης 

και επισκευής ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων 

κλίμακας για ΑμεΑ … 2.2.8.2. Υπεργολαβία. Ο οικονομικός φορέας αναφέρει 

στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του 

ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
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συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 

εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω 

παραγράφου 2.2.3. … 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής. Το 

δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης 

δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που o οικονομικός 

φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της 

σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει 

το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι 

υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας … 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά 

την υποβολή προσφορών. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
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οδηγίες του Παραρτήματος 1 … ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή 

Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 1. Αντικείμενο της 

προμήθειας και παροχής υπηρεσίας του θέματος είναι η τακτική 

(υποχρεωτική) συντήρηση, επίβλεψη και επισκευή, για δύο (2) έτη, των 

ενενήντα δύο (92) ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων και 26 

αναβατορίων κλίμακας με πλατφόρμα για ΑμεΑ που λειτουργούν εντός και 

εκτός της ... (τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων φαίνονται στον Πίνακα Α 

της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής), στα κάτωθι 

ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια του ... … 2. Όλες οι εργασίες συντήρησης και 

επισκευής των ανελκυστήρων πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/οικ.28425 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2604Β'/22.12.2008) “Συμπλήρωση 

διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια 

των ανελκυστήρων” (διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424Β'/2009), όπως ισχύει 

σήμερα. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των αναβατορίων 

Κλίμακας με πλατφόρμα για ΑμεΑ πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με την 

Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως 

αυτή εναρμονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο (ΠΔ 57/2010, ΦΕΚ 97/Α΄/25.06.2010) 

και την ΚΥΑ υπ. αρ. Οικ 15085/593/25.8.2003, ΦΕΚ 1186/Β/2003. … Η 

συντήρηση των ανελκυστήρων πραγματοποιείται κάτω από την αποκλειστική 

ευθύνη του προμηθευτή και παρόχου υπηρεσίας (εφεξής «Συντηρητής»), δύο 

(2) φορές το μήνα (ανά δεκαπενθήμερο). Η συντήρηση και ο έλεγχος καλής 

λειτουργίας των αναβατορίων Κλίμακας με πλατφόρμα για ΑμεΑ θα γίνεται από 

τον ανάδοχο μία (1) φορά το μήνα (δηλ. 12 φορές το χρόνο). Ο ανάδοχος μετά 

τη συντήρηση και τον έλεγχο που θα διενεργεί, υποχρεούται να ενημερώσει 

γραπτώς το Α.Π.Θ. για την κατάσταση όλων των αναβατορίων κλίμακας με 

πλατφόρμα για ΑμεΑ και να στείλει προσφορά για την αποκατάσταση τυχόν 

βλαβών, όπου απαιτείται. Κατά την διάρκεια της περιόδου συντήρησης θα 

καλύπτονται όλοι οι έλεγχοι, δοκιμές, λιπάνσεις και λοιπές εργασίες που 

απαιτούνται για την ασφαλή, αδιάλειπτη και καλή λειτουργία των αναβατορίων 

κλίμακας με πλατφόρμα για ΑμεΑ. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης να αποκαθιστά τις βλάβες των αναβατορίων κλίμακας με 

πλατφόρμα για ΑμεΑ όσες φορές και αν συμβούν και να τα διατηρεί καθ’ όλη 

την διάρκεια ισχύος της σύμβασης σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας. Ο 
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ανάδοχος πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι έχει τη δυνατότητα υποστήριξης 

της επισκευής των αναβατορίων κλίμακας σε ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης. Επίσκεψη δύναται να πραγματοποιείται και εκτάκτως, όποτε 

παρίσταται ανάγκη, χωρίς αυτό να δημιουργεί πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση για το .... Εάν κάποιος ανελκυστήρας ή ανυψωτικό 

ακινητοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα γίνεται αναλογική μείωση 

του μηνιαίου τιμήματος. Στην περίπτωση ακινησίας για διάστημα μεγαλύτερο 

των δεκαπέντε (15) ημερών εντός του μήνα δε θα πραγματοποιείται καμία 

πληρωμή που αφορά το συγκεκριμένο μήνα … Ο Συντηρητής οφείλει σε όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης να διενεργεί λεπτομερή έλεγχο και επιθεώρηση 

όλων των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών ΑΜΕΑ. Ταυτοχρόνως 

δεσμεύεται να διενεργεί σχολαστική επιθεώρηση, ρύθμιση, καθαρισμό και 

λίπανση των μηχανισμών και εξαρτημάτων αυτών, οποιουδήποτε τύπου … Με 

την εκτέλεση των εργασιών τακτικής συντήρησης ο Συντηρητής αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να διατηρεί τις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων - 

ανυψωτικών ΑΜΕΑ καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της ανάθεσης σε κατάσταση 

απρόσκοπτης λειτουργίας. Ο Συντηρητής υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες 

συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, με όλους τους κανόνες 

της τέχνης, τεχνικής, της ασφάλειας και της επιστήμης. Όλες οι φθορές και 

τυχόν δαπάνες ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που οφείλονται σε κακή 

συντήρηση ή αμέλεια του συντηρητή θα αποκαθίστανται από τον ίδιο τον 

Συντηρητή και θα τον βαρύνουν αποκλειστικά. … 4. Ο Συντηρητής θα πρέπει 

να διαθέτει τουλάχιστον ΤΡΙΑ (3) αδειοδοτημένα συνεργεία συντήρησης 

ανελκυστήρων. Σε περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα πρέπει να 

διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) αδειοδοτημένο συνεργείο συντήρησης και 

αθροιστικά όλα τα μέλη της κοινοπραξίας τουλάχιστον τρία (3). Επιπλέον, o 

Συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ISO 9001:2015 για 

εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων. Σε περίπτωση Κ/Ξ ή στήριξης σε 

τεχνική ικανότητα τρίτου θα πρέπει όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, τεχνικά 

συνεργεία κ.α., όπως και κάθε συμβαλλόμενος να διαθέτουν σύστημα ISO 

9001. Τα συνεργεία συντήρησης του Συντηρητή θα πρέπει: α) να κατέχουν την 

απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας … … ... και β) 

να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Συντήρησης που τηρεί η ανωτέρω 

Διεύθυνση. γ) Για την αντίστοιχη τεχνική εμπειρία θα πρέπει να έχουν συνάψει 
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και εκτελέσει επιτυχώς συμβόλαια συντήρησης τουλάχιστον εβδομήντα (70) 

ανελκυστήρων ανά έτος τα τελευταία δύο έτη (2020, 2021) κατά μέσο όρο, 

δηλ. συνολικά τουλάχιστον εκατό σαράντα (140) ανελκυστήρων τη διετία. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν τα παραπάνω με την υποβολή 

καταλόγου στον οποίο να αναφέρονται οι αναθέσεις συντηρήσεων των δύο (2) 

τελευταίων ετών (από το 2020 και εντεύθεν), με μνεία για κάθε συμβόλαιο 

συντήρησης τα παρακάτω … 5. Ο Συντηρητής τηρεί με δική του ευθύνη τα 

“βιβλία συντήρησης” τα οποία πρέπει: α) Να είναι θεωρημένα από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για κάθε 

ανελκυστήρα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, όπου και θα 

αναγράφεται η ημερομηνία διενέργειας όλων των εργασιών συντήρησης ή 

επισκευών που έλαβαν χώρα, των ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν 

καθώς και τυχόν παρατηρήσεις του Συντηρητή … 6.3. Στην τιμή της 

προσφοράς περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των 

απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων υλικών, όπως 

ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται στη συνέχεια: πάσης φύσεως 

λιπαντικά, ενδεικτικές λυχνίες κομβιοδόχων (LED και απλές) και κυκλώματα 

λειτουργίας τους, λαμπτήρες θαλάμων (LED ή απλοί) και λάμπες φρεατίου, 

σήμανση θαλάμων-ορόφων (οδηγίες χρήσης κ.λπ.) και μηχανοστασίων 

(απαγορευτικό εισόδου, οδηγίες απεγκλωβισμού κ.α.), σήμανση ορόφων στα 

συρματόσχοινα (βάψιμό τους στα συγκεκριμένα σημεία), ενισχύσεις δαπέδου 

εισόδου θαλάμου, ψευδοροφή θαλάμου, κουδούνι κινδύνου, έλεγχος και 

επισκευή συσκευών ενδοεπικοινωνίας, κομβία πάσης φύσεως, χειρολαβές και 

υαλοπίνακες θυρών, ηλεκτρομηχανικές επαφές γενικά, ελαστικοί τροχοί 

θυρών, ηλεκτρικές ασφάλειες, ελατήρια θυρών και άλλα υλικά και μικροϋλικά 

συντήρησης, η εργασία συντήρησης και η εργασία αναγνώρισης και 

αποκατάστασης βλαβών. Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη αποκομιδής των 

παλαιών και άχρηστων υλικών που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες 

σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης αυτών και μέσω εγκεκριμένων 

φορέων εναλλακτικής διαχείρισής τους … 11. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της 

τακτικής συντήρησης σε υπεργολάβο … ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ … 

Έκδοση τεχνικού φακέλου και πιστοποίηση …». 
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14. Επειδή, εφαρμοστέα εν προκειμένω είναι η ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 

Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/1245 περί Συμπλήρωσης διατάξεων σχετικά με την 

εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων (ΦΕΚ 

Β΄ 2604/22.12.2008), στην οποία άλλωστε παραπέμπει κατά τα άνω και η 

Διακήρυξη. Οι οικείες διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζουν, μεταξύ άλλων, τα 

εξής: «Άρθρο 4 – Συντήρηση. 1. Για όλους τους εγκατεστημένους 

ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική. 2. 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 απορύθμισης 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. … Άρθρο 9 - Αναγνωρισμένοι 

/  Κοινοποιημένοι φορείς ελέγχου. 1. Οι αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι 

φορείς για την αξιολόγηση συμμόρφωσης - πιστότητας των ανελκυστήρων 

κατά την έννοια της υπ` αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) 

κοινής υπουργικής απόφασης ενεργούν όλους τους ελέγχους, αρχικούς, 

περιοδικούς και έκτακτους επανέλεγχους των ανελκυστήρων και εκδίδουν τα 

πιστοποιητικά που αναφέρονται στα παραρτήματα της προαναφερόμενης 

κοινής υπουργικής απόφασης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της 

παρούσας. 2. Οι αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς που είναι αρμόδιοι 

για την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των 

κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας καταχωρούνται σε κατάλογο που 

τηρείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 

όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας 

καθώς και στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 3. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο 

νόμιμος εκπρόσωπος τους αναθέτει τον έλεγχο του ανελκυστήρα σε 

javascript:open_fek_links('%CE%92','815','1997')
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αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου της επιλογής του, συμβουλευόμενος τον 

κατάλογο της παραγράφου 2, εκτός των νέων ανελκυστήρων για τους οποίους 

εφαρμόζεται η οδηγία 95/16/ΕΚ που ορίζει τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα 

ως αποκλειστικά υπεύθυνο για την επιλογή φορέα ελέγχου. 4. Ο εγκαταστάτης 

ή ο συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη 

ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους, τους φορείς ελέγχου της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ούτως ώστε εκείνος να επιλέξει τον 

φορέα της προτίμησης του. 5. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος 

εκπρόσωπος τους διαφωνήσει με την έκθεση περιοδικού ελέγχου του φορέα 

τότε ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 10 της 

παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 6. Ο παλαιός φορέας, εφόσον 

αντικατασταθεί, υποχρεούται να χορηγήσει πλήρες αντίγραφο του φακέλου 

του ανελκυστήρα που διατηρεί, με το σύνολο των στοιχείων που έχει 

(σχεδιαγραμμάτων, οικοδομικής άδειας, μελέτης, πιστοποιητικών, οδηγιών 

χρήσης, συντήρησης, ελέγχου) στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο 

εκπρόσωπο τους που θα τα παραδώσει με την σειρά του στον νέο φορέα 

ελέγχου. Ο παλαιός φορέας δύναται να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο του 

φακέλου ανελκυστήρα που υποχρεούται να επιδεικνύει οποτεδήποτε του 

ζητηθεί από αρμόδιους φορείς εποπτείας και ελέγχου της αγοράς». 

Περαιτέρω, η επίσης εφαρμοστέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. 39507/167/Φ.9.2 περί 

Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 

για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους 

ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες 

(ΦΕΚ Β΄ 1047/13.04.2016) ορίζει τα εξής: «Άρθρο 2 -  Ορισμοί  (άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2014/33/ΕΕ). Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι εξής 

ορισμοί: …6) ‘εγκαταστάτης’: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 

αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού, της κατασκευής, της εγκατάστασης 

και της διάθεσης στην αγορά του ανελκυστήρα, 7) ‘κατασκευαστής’: το φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας 

για ανελκυστήρες ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή 

ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες και το διοχετεύει 

στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του, 8) ‘εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος’: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ενωση, 
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που έχει λάβει γραπτή εντολή από εγκαταστάτη ή από κατασκευαστή να 

ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, 9) 

‘εισαγωγέας’: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ενωση 

που διαθέτει κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες 

προερχόμενο από τρίτη χώρα στην ενωσιακή αγορά, 10) ‘διανομέας’: κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον 

κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά 

κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες, 11) ‘οικονομικοί 

φορείς’: ο εγκαταστάτης, ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας … 17) ‘οργανισμός 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης’: φορέας που εκτελεί δραστηριότητες 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της βαθμονόμησης, 

της δοκιμής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης … Άρθρο 7 -  

Υποχρεώσεις των εγκαταστατών (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ) 1. Οι 

εγκαταστάτες εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση ανελκυστήρα στην αγορά, 

αυτός είναι σχεδιασμένος, κατασκευασμένος, εγκατεστημένος και 

δοκιμασμένος σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που 

καθορίζονται στο παράρτημα I. 2. Οι εγκαταστάτες καταρτίζουν τον τεχνικό 

φάκελο και διενεργούν ή μεριμνούν για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 16. Όταν η 

συμμόρφωση ανελκυστήρα με τις εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας 

και ασφάλειας αποδεικνύεται με την εν λόγω διαδικασία, ο εγκαταστάτης 

καταρτίζει δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, διασφαλίζει ότι η δήλωση συνοδεύει τον 

ανελκυστήρα και τοποθετεί τη σήμανση CE. 3. Ο εγκαταστάτης φυλάσσει τον 

τεχνικό φάκελο, τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και, κατά περίπτωση, την(τις) 

απόφαση(-εις) έγκρισης για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του ανελκυστήρα 

στην αγορά … Άρθρο 15 -  Διαδικασίες αξιολόγησης της  συμμόρφωσης για 

κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες (άρθρο 15 της Οδηγίας 

2014/33/ΕΕ). Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες 

αποτελούν αντικείμενο μιας εκ των εξής διαδικασιών αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης: α) το μοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για 

ανελκυστήρες υποβάλλεται σε εξέταση τύπου ‘ΕΕ’ σύμφωνα με το παράρτημα 

IV μέρος A και η συμμόρφωση με τον τύπο εξασφαλίζεται με ελέγχους των 

κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες σε τυχαία χρονικά 
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διαστήματα σύμφωνα με το παράρτημα IX, β) το μοντέλο του κατασκευαστικού 

στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες υποβάλλεται σε εξέταση τύπου ‘ΕΕ’ 

σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος A και υπόκειται σε συμμόρφωση προς 

τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων σύμφωνα με το 

παράρτημα VI, γ) συμμόρφωση βάσει πλήρους διασφάλισης της ποιότητας 

σύμφωνα με το παράρτημα VII … Άρθρο 16 - Διαδικασίες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης για ανελκυστήρες (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ). 1. Οι 

ανελκυστήρες αποτελούν αντικείμενο μιας εκ των εξής διαδικασιών 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης: α) αν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 

σύμφωνα με μοντέλο ανελκυστήρα που έχει υποβληθεί στην εξέταση τύπου 

‘ΕΕ’ που ορίζεται στο παράρτημα IV μέρος B: i) του τελικού ελέγχου για 

ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα V, ii) της συμμόρφωσης τύπου 

βάσει της διασφάλισης ποιότητας προϊόντων για ανελκυστήρες που ορίζεται 

στο παράρτημα X, iii) της συμμόρφωσης τύπου βάσει της διασφάλισης 

ποιότητας της παραγωγής για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα XII, 

β) αν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με σύστημα ποιότητας 

που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα XI: i) του τελικού ελέγχου για 

ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα V, ii) της συμμόρφωσης τύπου 

βάσει της διασφάλισης ποιότητας προϊόντων για ανελκυστήρες που ορίζεται 

στο παράρτημα X, iii) της συμμόρφωσης τύπου βάσει της διασφάλισης 

ποιότητας της παραγωγής για ανελκυστήρες που ορίζεται στο παράρτημα XII, 

γ) της συμμόρφωσης βάσει της εξακρίβωσης κατά μονάδα για ανελκυστήρες, 

που ορίζεται στο παράρτημα VIII, δ) της συμμόρφωσης βάσει της πλήρους 

διασφάλισης της ποιότητας και της εξέτασης σχεδιασμού για ανελκυστήρες 

που ορίζεται στο παράρτημα XI. 2. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και β) 

της παραγράφου 1, όταν ο υπεύθυνος σχεδιασμού και κατασκευής του 

ανελκυστήρα και ο υπεύθυνος εγκατάστασης και δοκιμής του ανελκυστήρα δεν 

είναι ο ίδιος, ο πρώτος χορηγεί στον δεύτερο κάθε αναγκαία τεκμηρίωση και 

πληροφορίες ώστε να μπορεί ο δεύτερος να εξασφαλίσει την ορθή και ασφαλή 

εγκατάσταση και δοκιμή του ανελκυστήρα. 3. Όλες οι επιτρεπόμενες 

παραλλαγές μεταξύ του μοντέλου και των ανελκυστήρων - παραγώγων του 

μοντέλου, αναφέρονται σαφώς (με τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές) στον 

τεχνικό φάκελο. 4. Επιτρέπεται να αποδεικνύεται με υπολογισμούς και/ή με 

διαγράμματα σχεδιασμού η ομοιότητα μιας σειράς συστημάτων ή διατάξεων 
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που ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που 

ορίζονται στο παράρτημα I … Άρθρο 24 - Απαιτήσεις για τους  

κοινοποιημένους οργανισμούς (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ). 1. Για 

τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης της ημεδαπής πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 

11. 2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει νομική 

προσωπικότητα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 11 του παραρτήματος 1 της υπ’ 

αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (Β΄149) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή 

τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει. 3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης είναι τρίτος φορέας ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή τον 

ανελκυστήρα ή τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες που 

αξιολογεί Ενας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή 

επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες 

συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, παροχή, συναρμολόγηση, 

χρήση ή συντήρηση των ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων 

ασφάλειας για ανελκυστήρες τα οποία αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται 

οργανισμός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η 

απουσία σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες. 4. Ο οργανισμός 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό 

που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, κατασκευαστή, προμηθευτή, 

εγκαταστάτη, αγοραστή, ιδιοκτήτη, χρήστη ή συντηρητή των ανελκυστήρων ή 

των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες που αξιολογούν 

ούτε με τον αντιπρόσωπο των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση 

αξιολογημένων ανελκυστήρων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για 

ανελκυστήρες που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισμού 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση των ανελκυστήρων ή των 

κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες για προσωπικούς 

σκοπούς. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής 

πληροφοριών τεχνικής φύσεως μεταξύ του κατασκευαστή ή του εγκαταστάτη 

και του οργανισμού. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα 

διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση 

των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον 

σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη 

javascript:open_fek_links('%CE%92','149','2001')
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χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών 

στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες ούτε εκπροσωπούν μέρη που 

εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμιά 

δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά 

τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις 

οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζουν ότι οι 

δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων τους δεν επηρεάζουν 

την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των 

δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. … Άρθρο 45 - 

Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/33/ΕΕ). Η υπ’ αριθμ. 

Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 815), καταργείται 

από τις 20 Απριλίου 2016. Οι αναφορές στην καταργούμενη απόφαση 

νοούνται ως αναφορές στην παρούσα». 

15. Επειδή, με τις προπαρατεθείσες διατάξεις της Διακήρυξης 

προσδιορίζεται το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, το οποίο 

περιλαμβάνει την τακτική συντήρηση και τις επισκευές των ανελκυστήρων και 

των αναβατορίων στα κτίρια της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που 

συγκροτούν το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει 

ενδεικτικά υπηρεσίες συντήρησης όλων των μερών των ανελκυστήρων και 

των αναβατορίων, συμπλήρωση ελαίων, συντήρηση των διακοπτών και 

επισκευή εκτάκτων βλαβών, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και 

τοποθέτησης των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Τέλος, στους πίνακες 

συνοπτικής περιγραφής εργασιών περιλαμβάνεται πεδίο στο οποίο 

αναφέρεται η έκδοση τεχνικού φακέλου και η πιστοποίηση. Και ναι μεν από 

τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου των 

ανελκυστήρων και η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την πιστοποίησή τους 

αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της υπό ανάθεση σύμβασης, αλλά η 

παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης από αναγνωρισμένο, κατά την έννοια των 

προπαρατεθεισών κανονιστικών διατάξεων, φορέα αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης των ανελκυστήρων προς τις οικείες κανονιστικές διατάξεις και 

τεχνικές προδιαγραφές δεν αποτελεί αυτή καθαυτή αντικείμενο της υπό 
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ανάθεση σύμβασης. Αβασίμως δε υπολαμβάνει η προσφεύγουσα ότι η 

υποχρέωση προσκόμισης του οικείου πιστοποιητικού συνεπάγεται και 

υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών πιστοποίησης από τον ανάδοχο της 

υπό ανάθεση σύμβασης. Όπως, αντιθέτως, βασίμως ισχυρίζεται η 

παρεμβαίνουσα, υπεργολαβία δεν νοείται στην περίπτωση που ο ανάδοχος 

δεν αναθέτει την εκτέλεση τμήματος του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 

σε τρίτο οικονομικό φορέα, όπως εν προκειμένω που η προσφυγή στον 

αναγνωριμένο φορέα αξιολόγησης έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση και 

πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων, κατόπιν της 

εκτέλεσης των υπό ανάθεση υπηρεσιών συντήρησής τους. Άλλωστε, από τις 

παρατιθέμενες στην ανωτέρω σκέψη εφαρμοστέες εν προκειμένω 

κανονιστικές διατάξεις, στις οποίες παραπέμπει και η Διακήρυξη, προκύπτει 

σαφής διάκριση μεταξύ αφενός των επιχειρήσεων εγκατάστασης και 

συντήρησης ανελκυστήρων, αντικείμενο των υπηρεσιών των οποίων αποτελεί 

η εκτέλεση εργασιών που αντιστοιχούν σε αυτές της υπό ανάθεση σύμβασης 

και οι οποίες δικαιούνται κατ’ άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης να συμμετάσχουν 

στον προκείμενο διαγωνισμό, και των αναγνωρισμένων φορέων αξιολόγησης, 

με αντικείμενο τις υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης των ανελκυστήρων, η 

παροχή των οποίων δεν αποτελεί αντικείμενο της προκείμενης σύμβασης. Ως 

εκ τούτου, αβασίμως υποστηρίζει η προσφεύγουσα ότι η μη αναφορά στο 

οικείο περί υπεργολαβίας πεδίο του ΕΕΕΣ της παρεμβαίνουσας του 

αναγνωρισμένου φορέα αξιολόγησης, στον οποίο η τελευταία θα απευθυνθεί 

για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, συνιστά πλημμέλεια του 

εν λόγω δικαιολογητικού συμμετοχής και λόγο απόρριψης της προσφοράς 

της. Κατόπιν των ανωτέρω, ο μόνος λόγος της κρινόμενης προδικαστικής 

προσφυγής πρέπει να απορριφθεί. 

16. Επειδή, γίνεται δεκτή η εισήγηση στο σύνολό της. 

17. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη προδικαστική 

προσφυγή πρέπει να απορριφθεί, η παρέμβαση να γίνει δεκτή, και να οριστεί 

η κατάπτωση του καταβληθέντος από την προσφεύγουσα παραβόλου. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 
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Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2022 και δημοσιεύθηκε 

αυθημερόν, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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