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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Αρ. πρωτ. 88995/70
Απόφ. Ανάλ. Τποχρ.: 8
Αρ. πρωτ. 608
Α.Δ.Α. 4Α3ΠΟΡΛΒ-4
ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ
τον Πειραιά, ςιμερα τθν 01-06-2011, μεταξφ
Α) τθσ ΣΤΕΝΚΡΟΤΠ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΕΛΛΑ Α.Ε. (ThyssenKrupp Elevators Hellas S.A.), με διεφκυνςθ επολίων
37, Σ.Κ. 104 45 ςτθν Ακινα, με Α.Φ.Μ. 999982974 τθσ Δ.Ο.Τ. ΦΑΕΕ Ακθνϊν, τθλ. 2108252766, fax 2108259777,
που εκπροςωπείται νομίμωσ, βάςει του από 18.06.2010 Πρακτικοφ του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου, από το
Γενικό Διευκυντι κ. Αλζξανδρο Χατηθςτεφάνου, τον Οικονομικό Διευκυντι κ. Απόςτολο Κουμπαττι, οι οποίοι
διλωςαν ότι το άνω Πρακτικό δεν ζχει τροποποιθκεί, και
Β) του Σ.Π.Α.Ε.Ν., με Α.Φ.Μ. 090017678, τθσ Δ.O.Y. Αϋ Πειραιϊσ, που εδρεφει επί τθσ οδοφ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ
1, που εκπροςωπείται νόμιμα για το παρόν ςυμφωνθτικό από τον πρόεδρο κ. Γαβριιλ πυρίδωνα,
ςυμφωνικθκαν κι ζγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:
1. Ο δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ, ο οποίοσ ςτο εξισ, χάριν ςυντομίασ, κα καλείται ΕΡΓΟΔΟΣΗ, προκειμζνου
να προβεί ςτθ ςυντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ενόσ (1) ανελκυςτιροσ (μικρόσ ανελκυςτήρασ) του
κτιρίου, το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Γρηγ. Λαμπράκη 150 ςτον Πειραιά, ηιτθςε από τον πρϊτο
ςυμβαλλόμενο, ο οποίοσ, χάριν ςυντομίασ, κα καλείται ΕΡΓΟΛΑΒΟ / ΤΝΣΗΡΗΣΗ, να τθν αναλάβει.
2. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ διλωςε πωσ, ζχοντασ λάβει γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν, ζχει τθν πείρα, τον
εξοπλιςμό, τα εργαλεία και το κατάλλθλο ειδικευμζνο εργατοτεχνικό προςωπικό, για να αναλάβει τθ
ςυντιρθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ του ανελκυςτιρα, τθν οποία ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ του ανακζτει με τουσ
παρακάτω όρουσ:
3. Σο πρόγραμμα τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα εκτελείται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του
εργοςταςίου καταςκευισ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί ςυντθριςεωσ και ελζγχου ανελκυςτιρων,
κατά δε τθν περίοδο ενόσ ζτουσ κα ζχουν καλυφκεί όλοι οι ζλεγχοι, δοκιμζσ, λιπάνςεισ και λοιπζσ
εργαςίεσ που απαιτοφνται, για τθν αςφαλι και καλι λειτουργία του ανελκυςτιρα.
4. Θα τθρείται Καρτζλα υντιρθςθσ, ςτθν οποία κα φαίνονται θ θμερομθνία επίςκεψθσ και τυχόν
παρατθριςεισ του τεχνίτθ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. Η Καρτζλα υντιρθςθσ κα βρίςκεται ςτο
μθχανοςτάςιο του ανελκυςτιρα ι ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ. Μετά από κάκε
ςυντιρθςθ, κα υπογράφουν ο τεχνίτθσ ςυντθρθτισ και ο αντιπρόςωποσ του ΕΡΓΟΔΟΣΗ.
5. ε περίπτωςθ βλάβθσ, ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτείλει προσ αποκατάςταςι τθσ,
ειδικό τεχνίτθ, ο οποίοσ κα επιλαμβάνεται τθσ αποκατάςταςισ τθσ, το αργότερο εντόσ τεςςάρων ωρϊν
από τθσ ειδοποιιςεϊσ του από τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ.
6. Ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ, επίςθσ, υποχρεοφται να ειδοποιεί το ΤΝΣΗΡΗΣΗ, για κάκε ανωμαλία που παρατθρείται
ςτον ανελκυςτιρα, ζςτω κι αν αυτι κεωρείται ακίνδυνθ. ε περίπτωςθ που ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ αντιλθφκεί
οποιονδιποτε κίνδυνο ςτθ λειτουργία, οφείλει να διακόψει αμζςωσ τθ λειτουργία του ανελκυςτιρα και
να ειδοποιιςει τον ΤΝΣΗΡΗΣΗ.
7. ΣΙΜΗΜΑ
7.1
Σο ςυμφωνθκζν μθνιαίο τίμθμα ανζρχεται ςτο ποςό των 84,00 €, πλζον Φ.Π.Α., το οποίο κα
καταβάλλεται ςτο τζλοσ εκάςτου μθνόσ.
7.2
Σρόποσ Καταβολισ. Σο εκάςτοτε οφειλόμενο ποςό κα καταβάλλεται ςε εξουςιοδοτθμζνο προσ
τοφτο εκπρόςωπο του ΤΝΣΗΡΗΣΗ, ςε μετρθτά ι επιταγι.
7.3
H μθ εμπρόκεςμθ εξόφλθςθ του τιμιματοσ, εκ μζρουσ του ΕΡΓΟΔΟΣΗ, κακϊσ και θ μθ τιρθςθ
των διατάξεων των νόμων που αφοροφν δικζσ του ευκφνεσ, δεν απαλλάςςει το ΤΝΣΗΡΗΣΗ από
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κάκε άλλθ υποχρζωςθ που απορρζει εκ του παρόντοσ και, κυρίωσ, από τθν ποινικι ευκφνθ που
αυτόσ ζχει, ωσ ςυντθρθτισ εκ του νόμου.

8. Σο ςυμφωνθκζν τίμθμα περιλαμβάνει:
Σθν εργαςία προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ
(πλιν αββάτου) και ϊρεσ 7:30 – 15:00.
Αςφάλεια ατυχθμάτων, ωσ εξισ, για κάκε ανελκυςτιρα :
α) για ατομικζσ βλάβεσ ενόσ (1) ατόμου :
146.735,14 €
β) για υλικζσ ηθμίεσ (πράγματα – ηϊα) :
293.470,29 €
γ) για ομαδικό ατφχθμα
:
440.205,43 €
Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ υποχρεοφται, αφοφ αςφαλίςει, για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, με δαπάνθ του το ζργο,
ςε φερζγγυα αςφαλιςτικι εταιρεία, να προςκομίςει άμεςα το αςφαλιςτιριο ςτον ΕΡΓΟΔΟΣΗ.
Σθν εργαςία αποκατάςταςθσ βλαβϊν, κατά τισ ϊρεσ 7:30 – 21:00, όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ
και τισ αργίεσ.
Σθ δαπάνθ εργαςίασ και μόνον, που αφορά τθν αντικατάςταςθ ι επιςκευι οποιουδιποτε
υλικοφ του ανελκυςτιρα (ακόμθ και αυτοφ του κινθτιριου μθχανιςμοφ), που παρουςιάηει
δυςλειτουργία, ι φκορά, είτε αυτι είναι φυςιολογικι, είτε οφείλεται ςε κακι καταςκευι, είτε ςε
οποιαδιποτε άλλθ αιτία, πλιν τθσ κακισ χριςθσ, βανδαλιςμοφ, ςειςμοφ, πυρκαϊάσ ι πλθμμφρασ.
Εάν όμωσ θ ανωτζρω δυςλειτουργία οφείλεται ςε λάκοσ τεχνικοφ του ΤΝΣΗΡΗΣΗ, τότε ςτο
ςυμφωνθκζν τίμθμα, ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ των υλικϊν για τθν αποκατάςταςθ τθσ
δυςλειτουργίασ.
9. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΧΤ
Η ιςχφσ του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ, αρχίηει από την 1-6-2011 και είναι διαρκείασ ενόσ (1) ζτουσ, ιτοι
μέχρι 31-5-2012. Σο παραπάνω αναφερόμενο τίμθμα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν 31θ Μαΐου 2012.
Από τθν 1θ Ιουνίου 2012, το τίμθμα κα αναπροςαρμόηεται, ςφμφωνα με τον επίςθμο πλθκωριςμό του
προθγουμζνου ζτουσ, εφόςον θ ςφμβαςθ παρατακεί.
10. Ζκαςτοσ εκ των ςυμβαλλομζνων δφναται να καταγγζλλει αηθμίωσ τθν παροφςα ςφμβαςθ και πρίν από τθ
λιξθ τθσ, με απλι ζγγραφθ ανακοίνωςθ προσ τον ζτερο ςυμβαλλόμενο, το αργότερο δφο μινεσ πριν τθ
διακοπι.
11. Για τθν επίλυςθ κάκε διαφωνίασ ι διαφοράσ που κα προκφψει, ενδεχομζνωσ, από το παρόν, τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ ορίηουν, ωσ αποκλειςτικά αρμόδια, τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ.
Σο παρόν ςυντάχκθκε ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, ζνα για το ΤΝΣΗΡΗΣΗ και δφο για τον ΕΡΓΟΔΟΣΗ (το ζνα,
είναι το ςχζδιο).

Οι υμβαλλόμενοι
Ο εργοδότθσ

Ο εργολάβοσ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΣΤΕΝΚΡΟΤΠ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΕΛΛΑ
Α.Ε.
Αλζξανδροσ Χατηθςτεφάνου
Απόςτολοσ Κουμπατισ
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