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ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων στην «ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  με Διακριτικό Τίτλο «FIRETEK M.I.K.E” με   

υπεύθυνο συντηρητή τον ΛΑΓΑΜΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ με Α.Δ.Τ ΑΗ516268. 

 
 

Α.Φ.Μ ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. : 800540880      
  Δ.Ο.Υ.: ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ 130/2010 (Φ.Ε.Κ. 223/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 49947 «έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (Φ.Ε.Κ. 1666/Β/10-08-2015) 

3. Την αριθμ.οικ.97545/8843/12-09-2014 απόφαση περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών 
ΦΕΚ574/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./22-9-2014 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 692/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2014) 
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4. Την υπ'αριθμ.99942/8141 απόφαση (ΦΕΚ 1854/Β/27-08-2015) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε 

Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και τον εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

5. Την απόφαση τοποθέτησης των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (ΑΔΑ 77ΞΡ7ΛΞ-ΔΜΓ). 

6. Το Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/03.05.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
οδηγία 2006/123 του ΕΚ και του συμβουλίου σχετικά με τις Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του Ν3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

8. Το ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ 141Α) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών 
προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και 
λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων...». 

9. Το Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α), το Ν.Δ.1150/1949, τα Β.Δ. της 25.5/14.6.1938 και της 
16/17.3.1950 όπως συμπληρώθηκε με το Β.Δ. της 24.11/14.12.1953 «περί διαίρεσης κατάταξης 
κ.λπ. μηχανολογικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν . 

10. Την ΥΑ Οικ. Φ9.2/29362/1957 ΦΕΚ Β 1797 2005 « Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 
3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚΒ/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία 
συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/11.9.1997) 
κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των 
ανελκυστήρων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

11. Την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/11.09.1997) «Κατασκευή και λειτουργία 
ανελκυστήρων», όπως ισχύει. 

12. Την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245(ΦΕΚ 2604/Β/22.12.08) « Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά 
με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως 
διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 424/10.03.2009). 

13. Την Εγκύκλιο της Γ.Γ.Β υπ΄ αριθμ οικ 2325/179  02-03-2011 «Εφαρμογή της Νομοθεσίας 
Καταχώρησης Ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ οικ 28425 
/1245/22-12-2008 (ΦΕΚ 2604 /Β/22-12-2008) για τους ανελκυστήρες.  

14. Την  εγκύκλιο   της Γ.Γ.Β  υπ΄ αριθμ. Φ.Γ9.6/οικ. 7771/561/30.6.2011 σχετικά με την εφαρμογή  
του Α’ Μέρους του ν.3982/2011 

15. Την Εγκύκλιο της Γ.Γ.Β Α.Π.οικ.12624/819/Φ.Α.9.2 08-09-2011 Αρμοδιότητα της 
αδειοδότησης των συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων 

16. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και προβλέπονται από την ΚΥΑ 
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/1245(ΦΕΚ 2604/Β/22-12-08) για χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης 
ανελκυστήρων ήτοι: 

 α) Την υπ’ αριθμ. 1844/06-05-2015  αίτηση του ΛΑΓΑΜΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   
εκπροσώπου της εταιρείας ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  με Διακριτικό 
Τίτλο «FIRETEK M.I.K.  

(β) την από 30-03-2015  Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών  από την αρμόδια ΔΟΥ(στην οποία 
αναγγέλλεται μεταξύ άλλων και η Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ανελκυστήρων ),  

(γ) την με αριθ.  Πρωτ 2054/14 01-04-2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε 
Άδεια , την με αριθμ πρωτ 2056/14 01-04-2014 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   και την με αριθμ. 2053/14  01-04-14 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ    του κου ΛΑΓΑΜΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, 

 (δ) την με αριθ. Μητρώου 6224 και αρ. άδειας  ΚΟ14237 /05-09-1998  Άδεια Βοηθού 
Ηλεκτροτεχνίτη  Δ' ειδικότητας του κου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΤΕΡΙΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , 

 (ε) την υπεύθυνη δήλωση του κου ΛΑΓΑΜΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ σύμφωνα με την παρ. 
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2(δ) του άρθρου 7 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/2008,  

(στ) την υπεύθυνη δήλωση του Αθανάσιου Ντερίλα του Κωνσταντίνου σύμφωνα με την παρ. 2(δ) 
του άρθρου 7 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/2008 

(ζ) την υπεύθυνη δήλωση του ΛΑΓΑΜΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, σύμφωνα με την παρ. 2(ε) 
του άρθρου 7 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/2008,  

(η) το κατατεθέν από 02-07-2015 Βιβλίο-Μητρώο (Παρακολούθησης)  των ανελκυστήρων 
σελιδοποιημένο και 

 (θ) το κατατεθέν από 02-07-2015 βιβλίο-ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων των 
ανελκυστήρων. 

(ι) Την   πρωτότυπη επαγγελματική  άδεια του μέλους του Συνεργείου κου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΝΤΕΡΙΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και   το αντίγραφο της εγγραφής στα μητρώα της Υπηρεσίας 
Ανάπτυξης του υπευθύνου συντηρητή  του Συνεργείου κο ΛΑΓΑΜΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
επειδή είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  . 

κ)Τα από 02-11-2015 συμπληρωματικά δικαιολογητικά ήτοι : 

α)νέα υπεύθυνη δήλωση σύμφωνη με το τελευταίο εδάφιο της παρ 2 του άρθρου 7  της ΚΥΑ 

Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/2008 αφού  ο υπεύθυνος των συνεργείων έχει το δικαίωμα να εκτελεί και 

εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κάτι που έχει άλλωστε και σαν αντικείμενο δηλώσει στο καταστατικό 

και στην Βεβαίωση Μεταβολής εργασιών η  ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  

(Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων έχουν εφαρμογή η 

αντίστοιχη Νομοθεσία που εκάστοτε ισχύει ενώ η παρούσα άδεια αναφέρεται αποκλειστικά στην 

άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων της  ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ) 

και 

β) τον πίνακα κατάστασης προσωπικού της ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ 
 

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Χορηγούμε άδεια   ενός (1) κινητού  συνεργείου  συντήρησης ανελκυστήρων στην 
«ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  με Διακριτικό Τίτλο 
«FIRETEK M.I.K.E» και υπεύθυνο συντηρητή τον ΛΑΓΑΜΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ TOY ΜΙΧΑΗΛ ,  
διάρκειας πέντε (5) ετών, με τα παρακάτω ειδικά στοιχεία : 

 

α. Υπεύθυνος Συντηρητής : ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TOYΜΙΧΑΗΛ   

Ειδικότητα : Υπ’ αριθμ 303/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   (μεταξύ των οποίων και των δραστηριοτήτων του  Εγκαταστάτη 
Ηλεκτρολόγου και του Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1

ης
  και  2ης 

ΟΜΑΔΑΣ) με Αριθμό  επαγγελματικής άδειας : 684/Α  

 

β. Έδρα συνεργείου : ΜΥΚΟΝΟΣ - ΑΝΩ ΜΕΡΑ-ΜΑΟΥ ΑΣΤΥΒΩΠΗ  

Δήμος : ΜΥΚΟΝΟΥ  Αρ. Τηλεφώνου : 2289071000 -69398556060 

 

γ. Στοιχεία νομικού προσώπου : «ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  

Διακριτικός τίτλος: «FIRETEK M.I.K.E:» - ΑΡ.ΓΕΜΗ 12842770100 -  Διεύθυνση : 
ΑΘΗΝΑ-Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ- ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ 40  -  Τ.Κ 104 45  -  Αρ. Τηλεφώνου: 2105981963-
69398556060 
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1. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται σε περίπτωση παραίτησης ή ανάληψης συντήρησης 

ανελκυστήρα να προσκομίσει στην υπηρεσία μας αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το 

περιεχόμενό της από την αρμόδια αρχή καταχώρησης του ανελκυστήρα, ώστε να ενημερωθεί το 

μητρώο του συνεργείου. 

Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων θα πρέπει να εκτελούνται παρουσία υποχρεωτικά και 

των δύο μελών του κινητού συνεργείου, σε χρόνο που καλύπτεται εργασιακά από το έντυπο 

αναγγελίας πρόσληψης όπου απαιτείται . 

Ο υπεύθυνος του συνεργείου και το μέλος του  κινητού  συνεργείου, οφείλουν να τηρούν τις 

διατάξεις   της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/οικ.28425/22-12-2008 (ΦΕΚ 2604Β  και ανάλογα με τα 

επαγγελματικά τους δικαιώματα  τα του ΒΔ 699/1971,  τα του Π.Δ 108/2013 τα του Π.Δ 

115/2012,και του Π.Δ 112/2012 . 

Υπόκεινται δε οι άνωθεν μεταξύ άλλων , στις διατάξεις των κυρώσεων της  ΚΥΑ 

Φ.Α/9.2/οικ.28425/22-12-2008 (ΦΕΚ 2604Β) στον έλεγχο για την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους,  σύμφωνα με το άρθρο 11 και 12 του Ν. 3982/2011,  καθώς και στην ΚΥΑ . Αριθ. 

14937/2050/ΦΓ9.1 ( ΦΕΚ Β / 62/27-01-2011)  «Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας 

επιβολής του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα» και είναι 

υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την υπηρεσία μας για  Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα 

σχετικά στοιχεία. 

2. H παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της ισχύουσας 

Νομοθεσίας περί ανελκυστήρων και  του προτύπου ΚΕΗΕ όπως αντικαταστάθηκε από το πρότυπο 

EΛOT HD 384  (σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 470/2004)   και της άσκησης του επαγγέλματος 

μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου. 

3. Η ισχύς της παρούσας παύει αυτοδίκαια εφόσον η επαγγελματική άδεια του συντηρητή έχει λήξει.. 

4. Λόγω  εργασιακής σχέσης του συντηρητή με νομικό πρόσωπο, για κάθε υποχρέωση του συντηρητή,  

ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (1 ) ΛΑΓΑΜΤΖΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ    

1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  Δ’ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  1

ης 
και 2ης 

ΟΜΑΔΑΣ. 

 ΝΤΕΡΙΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΒΟΗΘΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Δ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ευθύνεται τόσο ο συντηρητής , όσο και το νομικό πρόσωπο,  για το οποίο ενεργεί. εκπρόσωπος του 

οποίου οφείλει να επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του φυσικού προσώπου 

συντηρητή προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών 

 

5. Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί από την κοινοποίηση της, ενώπιον: 

α. του εκτελούντος χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από 

την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 

238 του Ν.3852 (Φ.Ε.Κ. 87/Α707.09.2010). 

β. των αρμοδίων  Διοικητικών Δικαστηρίων  εντός εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99, Φ.Ε.Κ. 97/Α/ 17.05.1999). 

6. Θεωρούνται και συνοδεύουν την παρούσα:  

(α) ένα Βιβλίο-Μητρώο (Παρακολούθησης )  των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και  

(β) ένα Βιβλίο -Ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων των ανελκυστήρων. 

 

 Με  Ε.Π 
 Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 

 
 

 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
 
Συν. Θεωρημένα: 
Α) Βιβλίο - Μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε 

ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή 

διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, 

αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου) 

Β)  Βιβλίο - Ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο  στο οποίο 

καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα  συντηρήσεις. 

 

Σημείωση : Οι  Καταστάσεις   Συντήρησης Ανελκυστήρων που προβλέπεται να κατατίθενται και να 

θεωρούνται από την υπηρεσία μας θα θεωρηθούν από την υπηρεσία μας , μετά την αποστολή τους 

από τον υπεύθυνο του Συνεργείου  με ευθύνη του .  
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