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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α.Δ.Α.: 
Αρ. πρωτ/λου: 86326/70 

 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
 
Στον Πειραιά, σήμερα την  24.05.2012 μεταξύ 
 
Α) της Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο STAGER ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
Α.Β.Ε.Ε., που εκπροσωπείται νομίμως, βάσει του ΦΕΚ 10819 (19.09.2007) Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, από τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Δ, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Κερασούντος 2, με  Α.Φ.Μ. 
094419867 και τηλ. 2109019957, και 
 
Β) του Ν.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 090017680 της Δ.Ο.Υ. Α΄Πειραιώς, που εδρεύει επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 και 
εκπροσωπείται νόμιμα, για το παρόν συμφωνητικό, από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Φωτίου, 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

i. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 554 με αρ. πρωτ. 96518 και Α.Δ.Α. Β4ΩΓ469ΗΞΡ-Η6Β, 
ii. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 18ης Συν/σης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 05/09/2011 (Θέμα 3ο) 

 
συμφωνήθηκαν κι έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω: 
 

1. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ο οποίος στο εξής, χάριν συντομίας, θα καλείται ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προκειμένου 
να προβεί στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη τριών (3) ανελκυστήρων του κτιρίου, το οποίο 
βρίσκεται επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18, στον Πειραιά, ζήτησε από τον πρώτο συμβαλλόμενο, ο 
οποίος, χάριν συντομίας, θα καλείται ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ, να την αναλάβει. 

2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ δήλωσε πως έχει την πείρα, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και το κατάλληλο ειδικευμένο 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για να αναλάβει τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα, 
την οποία ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ του αναθέτει με τους παρακάτω όρους: 

3. Το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης θα εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
εργοστασίου κατασκευής και την ισχύουσα νομοθεσία περί συντηρήσεως και ελέγχου ανελκυστήρων, 
κατά δε την περίοδο ενός έτους θα έχουν καλυφθεί όλοι οι έλεγχοι, δοκιμές, λιπάνσεις και λοιπές 
εργασίες που απαιτούνται, για την ασφαλή και καλή λειτουργία του ανελκυστήρα. 

4. Θα τηρείται Καρτέλα Συντήρησης, στην οποία θα φαίνονται η ημερομηνία επίσκεψης και τυχόν 
παρατηρήσεις του τεχνίτη προληπτικής συντήρησης. Η Καρτέλα Συντήρησης θα βρίσκεται στο 
μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Μετά από κάθε 
συντήρηση, θα υπογράφουν ο τεχνίτης συντηρητής και ο αντιπρόσωπος του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

5. Σε περίπτωση βλάβης, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να αποστείλει προς αποκατάστασή της, 
ειδικό τεχνίτη, ο οποίος θα επιλαμβάνεται της αποκατάστασής της, το αργότερο εντός τεσσάρων ωρών 
από της ειδοποιήσεώς του από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

6. Σε περίπτωση πτώσεως του αυτομάτου, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ δεν έχει υποχρέωση να προσέλθει στο κτίριο για 
να τον επαναφέρει. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να αποκαταστήσει τον αυτόματο κι έπειτα, αν η ανωμαλία 
συνεχίζεται, να ειδοποιήσει το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα χρεώνει τη 
μετάβαση του συνεργείου, για την αποκατάσταση του αυτομάτου. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, επίσης, υποχρεούται 
να ειδοποιεί το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, για κάθε ανωμαλία που παρατηρείται στον ανελκυστήρα, έστω κι αν αυτή 
θεωρείται ακίνδυνη. Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αντιληφθεί οποιονδήποτε κίνδυνο στη λειτουργία, 
οφείλει να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του ανελκυστήρα και να ειδοποιήσει τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

7. ΤΙΜΗΜΑ 
7.1 Το συμφωνηθέν μηνιαίο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 600,00€, πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα 

καταβάλλεται στο τέλος εκάστου μηνός. 
7.2 Τρόπος Καταβολής. Το εκάστοτε οφειλόμενο ποσό θα καταβάλλεται σε εξουσιοδοτημένο προς 

τούτο εκπρόσωπο του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, σε μετρητά ή επιταγή. 
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7.3 H μη εμπρόθεσμη εξόφληση του τιμήματος, εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, καθώς και η μη τήρηση 
των διατάξεων των νόμων που αφορούν δικές του ευθύνες, δεν απαλλάσσει το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ από 
κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει εκ του παρόντος και, κυρίως, από την ποινική ευθύνη που 
αυτός έχει, ως συντηρητής εκ του νόμου. 

8. Το συμφωνηθέν τίμημα περιλαμβάνει: 
 Την εργασία προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
(πλήν Σαββάτου) και ώρες 7:30 – 15:00. 

  Ασφάλεια ατυχημάτων, ως εξής, για κάθε ανελκυστήρα : 
 α) για σωματικές βλάβες ή θάνατο ενός, μέχρι : 200.000,00 € 
 β) για ατύχημα ομαδικό, μέχρι   : 400.000,00 € 
 γ) για υλικές ζημιές, μέχρι   : 200.000,00 € 
 δ) για συνολική ευθύνη εταιρείας  : 600.000,00 € 

 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται, αφού ασφαλίσει, για τις παραπάνω περιπτώσεις, με δαπάνη του 
το έργο, σε φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία, να προσκομίσει άμεσα το ασφαλιστήριο στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

  Την εργασία αποκατάστασης βλαβών, κατά τις ώρες 7:30 – 21:00, όλες τις ημέρες της εβδομάδος 
 και τις αργίες. 
  Τη δαπάνη εργασίας και μόνον, που αφορά την αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε 
 υλικού του ανελκυστήρα (ακόμη και αυτού του κινητήριου μηχανισμού), που παρουσιάζει 
 δυσλειτουργία, ή φθορά, είτε αυτή είναι φυσιολογική, είτε οφείλεται σε κακή κατασκευή, είτε σε 
 οποιαδήποτε άλλη αιτία, πλην της κακής χρήσης, βανδαλισμού, σεισμού, πυρκαϊάς ή πλημμύρας. 
 Εάν όμως η ανωτέρω δυσλειτουργία οφείλεται σε λάθος τεχνικού του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, τότε στο 
 συμφωνηθέν τίμημα, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των υλικών για την αποκατάσταση της 
 δυσλειτουργίας. 

9. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
Η ισχύς του παρόντος συμφωνητικού, αρχίζει από την 01.03.2012 και είναι διαρκείας ενός (1) έτους, 
ήτοι μέχρι 28.02.2013, ή μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή – συντηρητή, με τους όρους που 
αναφέρονται στο Απόσπασμα Πρακτικών της 18ης Συν/σης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 05/09/2011 (Θέμα 3ο). 
Το παραπάνω αναφερόμενο τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι την 28η Φεβρουαρίου. Από την 1η 
Μαρτίου κάθε επομένου έτους, το τίμημα θα αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τον επίσημο πληθωρισμό 
του προηγουμένου έτους, εφόσον η σύμβαση παραταθεί. 

10. Έκαστος εκ των συμβαλλομένων δύναται να καταγγέλλει αζημίως την παρούσα σύμβαση και πρίν από τη 
λήξη της, με απλή έγγραφη ανακοίνωση προς τον έτερο συμβαλλόμενο, το αργότερο δύο μήνες πριν τη 
διακοπή. 

11. Για την επίλυση κάθε διαφωνίας ή διαφοράς που θα προκύψει, ενδεχομένως, από το παρόν, τα 
συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν, ως αποκλειστικά αρμόδια, τα δικαστήρια της Αθήνας. 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από ένα για κάθε συμβαλλόμενο κι ένα Σχέδιο. 
 
 Οι   Συμβαλλόμενοι 

 
 

Ο   εργοδότης 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 
 
 

 Ο  εργολάβος 
 
 
 

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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