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ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΛΑ ΑΠΕΤΚΕΛΑ ΑΝΑΚΕΘ  
29/2022 

Για τισ «ΤΠΘΡΕΛΕ ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΝΕΛΚΤΣΘΡΩΝ» 
 

με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι 

 
ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ 

 

ΕΛΔΟ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 

ΑΝΑΚΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 
Γ.Ν.Α «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΛΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΛΝΛΚΘ» 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΚΡΛΣΘΡΛΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ  

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Πρωτόκολλο (Νο3.17) 
ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΛΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΛΝΛΚΘ» 
ΝΠΔΔ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΛΘΞΘ 
ΚΑΣΑΚΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θμερομθνία: 25/02/2022 
Θμζρα: Παραςκευι 
Ϊρα: 10:00πμ 

ΧΡΟΝΟ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ 
Θμερομθνία: 25/02/2022 
Θμζρα: Παραςκευι 
Ϊρα: 11:30πμ 

ΣΟΠΟ ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ Σο Σμιμα Προμθκειϊν του Νοςοκομείου  

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ 
 ΤΠΘΡΕΛΕ ΤΝΣΘΡΘΘ 
ΑΝΕΛΚΤΣΘΡΩΝ 

ΚΩΔΛΚΟ CPV 50712000 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΛΚΕΛΑ ΔΑΠΑΝΘ 32.315,82€ υμπ/νου του ΦΠΑ 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

3 ΜΘΝΕ 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΛ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΔΟΘ 

ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΛΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΛΝΛΚΘ» 
ΝΠΔΔ 

mailto:promithies@evaggelismos-hosp.gr
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
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ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 
 

3 Μινεσ 

ΚΡΑΣΘΕΛ ΕΠΛ ΣΘ ΣΛΜΘ ΣΩΝ 
ΕΛΔΩΝ 
 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του 
Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΔΘΜΟΛΕΤΘ ΣΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. 
 

21-02-2022 

ΔΘΜΟΛΕΤΘ ΣΟ SITEΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΛΟΤ 

21-02-2022 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: 
- του Ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ-Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ», 
- του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίωσ μετά το Ν. 4782/2021, 
- του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4254/2014 (Αϋ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 αυτοφ, 
- τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν 
αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Πρόνοιασ», 
- του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-
2016-Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2013-2016», 
- του Ν.4052/2012 (Α’ 41) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων 
Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου 
Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ 
και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ 
και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4038/2012 (Αϋ 14) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου 
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015», 
- του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα 
Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ», 
- του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - 
βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου 
δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ,  
- του Ν.3959/2011 (Αϋ93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ», 
- του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν 
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν», 
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- του Ν.3868/2010(Α’ 129) «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και λοιπζσ διατάξεισ 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», 
- του άρκρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, Σφςταςθ εγγυθτικοφ 
κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και άλλεσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν», 
- του Ν.3863/2010 (Αϋ115) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4387/2016), 
- του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3846/2010 (Αϋ 66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3580/2007 (Α’ 134) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4472/2017), 
- του Ν. 3414/2005 (Αϋ 279) «Τροποποίθςθ του ν. 3310/2005 "Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων’’ 
(ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005)», 
- του Ν.3329/2005 (Α’ 81) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 
- του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,   
- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα»ςυνδυαςτικϊσ προσ το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογικι διαχείριςθ δικαιωμάτων πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 (Α’ 257) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 2011 και τθσ Οδθγίασ 
2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 ςτο ελλθνικό 
δίκαιο και τροποποίθςθ του ν.2121/1993 «Πνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά 
κζματα», 
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων), 
- του Π.Δ.80/2016 (Αϋ 145)«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
- του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»και 
- του ΝΔ 496/1974  (Α’ 204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» 
- τθν εν γζνει ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν ΝΠΔΔ 
&Σισ αποφάςεισ: 
1.1 Σθ, με αρικμ. πρωτ. 3420/08-02-2022, απόφαςθ Διοικθτι περί ζγκριςθσ τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ 
για τισ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ (ΑΔΑ: Ω3Ν34690ΩΧ-ΩΝΙ). 
1.2 Σθν αρικμ.293/2022 απόφαςθ  δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ: 
ΨΓΝΜ4690ΩΧ-ΕΚΦ (ΚΑΕ0887). 
 
 

ΑΠΕΤΚΤΝΟΤΜΕ 
ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΛΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΓΡΑΠΣΩΝ ΦΡΑΓΛΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 
Για τισ «ΤΠΘΡΕΛΕ ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΝΕΛΚΤΣΘΡΩΝ» 

με απευκείασ ανάκεςθ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά με βάςθ τθν τιμι 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. 
 

javascript:open_links('47249,701822')
javascript:open_links('609330,47249')
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Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν, ωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
 
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ εκπρόςωποσ του 
κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν 
τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.   
 

 
ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΛΘΘ - ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΤ 

 

Α/Α 
 

1 

ΕΛΔΟ 
 
ΤΠΘΡΕΛΕ ΤΝΣΘΡΘΘ 
ΑΝΕΛΚΤΣΘΡΩΝ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 
 
 
33 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΛΚΕΛΑ 
ΔΑΠΑΝΘ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 
 
32.315,82€ 

 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν παροχι των υπθρεςιϊν παρατίκενται ςε 
παράρτθμα ςτθν παροφςα. 
 
ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΡΟΛ 
 
ΑΡΚΡΟ 1.  ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (άρκρα 73, 74 & 75 Ν4412/2016) 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων και κοινοπραξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων,  δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ 
επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ 
εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 
ΑΡΚΡΟ 2.  ΣΡΟΠΟ  ΤΝΣΑΞΘ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. ε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε 
ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψιφιο 
Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά ςυνεχι αρίκμθςθ. 
Όλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι επιμελϊσ 
αρχειοκετθμζνα ςε επιμζρουσ φακζλουσ που τίκεται μζςα ςτον ενιαίο φάκελο. Σο περιεχόμενο του 
πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 
2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.4. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα 
3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και 
ςυγκεκριμζνα: 
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3.1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: Τπεφκυνθ Διλωςθ(όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε εφαρμογι των άρκρων 1 και 
3 του Ν. 4250/2014 και του Ν. 1599/1986) ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και 
ςφμφωνα με τθν οποία κα δθλϊνεται από το ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα ότι: α) μζχρι τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ προςφοράσ του ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παρ. 1, 
2 και 4β του άρκρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου ι ΝΠΔΔ, 
β) αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, γ) θ προςφορά ςυντάχκθκε 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ και 
ανεπιφφλακτθ γνϊςθ, δ) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι, ε) 
παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ ι ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και ςτ) ςυμμετζχει με μόνο μία προςφορά ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. τθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ υπογραφι τθσ ωσ άνω 
υπεφκυνθσ διλωςθσ απαιτείται από τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα και ςε 
περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ από το νόμιμο εκπρόςωπο κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.  
3.2. Σεχνικι προςφορά. Σα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο 
φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε περίπτωςθ που τα ΣΕΧΝΙΚΑ 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ 
φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
3.3. Οικονομικι προςφορά. Σα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ».Σο τίμθμα τθσ 
Οικονομικισ Προςφοράσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με ΦΠΑ όπωσ αυτι 
ορίηεται ςτθν παροφςα.  
4. Όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του Φακζλου 
προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με 
εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν 
Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν 
τεχνικι προςφορά ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν.1497/1984 (Α’ 188).  
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ 
οδθγίεσ. Παραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον 
δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. 
6.  Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
7. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να 
ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.  Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από 
τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά 
ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, 
λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν 
επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, 
πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 
(Αϋ74) και μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των 
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με το Νόμο, τισ 
κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει 
ωσ ςυνζπεια τθ μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ 
πρόςκλθςθσ, αλλά μόνο με τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ ακόμθ και με νζα ζγγραφα εγγράφων ι 
δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.  
8. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν υπόψθ οι 
διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (άρκρα 1και 3).  
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ΑΡΚΡΟ 3.  ΧΡΟΝΟ ΛΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ, από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, 
εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 
ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ 
λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά τθν 
κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε 
κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 
 
ΑΡΚΡΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΣΛΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ- ΜΕΡΛΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν τυχόν 
εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει 
τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ 
προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 
 
ΑΡΚΡΟ 5. ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί με email τον προςφζροντα  ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») να υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ πζντε 
θμερϊν (5) θμερϊν από τθν αποςτολι του email τα κάτωκι δικαιολογθτικά. 
α)απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν τθν υποβολι του ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 1, 
β)πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ-
μζλουσ,   
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το ςφνολο των ταμείων κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ του προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων εκπροςϊπων 
εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ κατϋεφαρμογι τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 
δ)πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ περί εκπροςϊπθςθσ και αντίγραφο καταςτατικοφ, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
ςυγκρότθςθσ Δ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ κλπ ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιςμοφ και 
ε)Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπίςει με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα χ του Προςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΚΡΟ 6. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΛΑΓΩΝΛΜΟΤ 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο 
(ενδεικτικά θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει κζτοντάσ του προκεςμία να προςζλκει για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  
τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
 
ΑΡΚΡΟ 7. ΜΑΣΑΛΩΘ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ 
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Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016,. Επίςθσ, αν 
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορείνα 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

 

 

Ημερομηνία :  

 

 

 

Ο ΔΛΟΛΚΘΣΘ 
«ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΛΜΟ- ΠΟΛΤΚΛΛΝΛΚΘ» 

ΑΝΑΣΑΛΟ ΓΡΘΓΟΡΟΠΟΤΛΟ 
 

 
 
 
 
 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

ΣΕΧΝΛΚΘ  ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ- ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ  ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΝΕΛΚΤΣΘΡΩΝ   Γ.Ν.Α  << ΕΤΑΓΓΕΛΛΜΟ >> 

1. ΓΕΝΛΚΑ 

Σο ζργο αφόρα τθ ςυντιρθςθ των Ανελκυςτιρων του Νοςοκομειακοφ υγκροτιματοσ που αφορά  

ςυγκεκριμζνα τισ Πτζρυγεσ ΑΧΕΠΑ  , ΠΑΣΕΡΑ , ΠΑΛΙΑ Πτζρυγα  , Οίκο Αδελφϊν, Κτίριο Εργαςτθρίων , 

κακϊσ και  το Κτίριο τθσ Πλουτάρχου ςυνολικά δθλαδι 31 τεμ , για διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

 

2. ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΝΣΘΡΘΘ 

Αναλυτικότερα όπωσ περιγράφονται και ςτο Παράρτθμα Α «Πίνακασ Ανελκυςτιρων» αντικείμενο  

υντιρθςθσ  είναι οι Ανελκυςτιρεσ που λειτουργοφν ςτθν Πτζρυγα ΑΧΕΠΑ ( 12 τεμ)   ,Πτζρυγα  ΠΑΣΕΡΑ ( 

9 τεμ)  , ΠΑΛΙΑ Πτζρυγα (4 τεμ) , Οίκοσ Αδελφϊν ( 1 τεμ )  Κτίριο Εργαςτθρίων ( 4 τεμ) , κακϊσ και  ςτο 

Κτίριο τθσ Πλουτάρχου ( 1 τεμ )  ςυνολικά δθλαδι 31 τεμάχια όπωσ προβλζπεται και ςτθν κατάςταςθ 

αιτθμάτων Προμθκειϊν του ζτουσ 2014. 

3. ΕΡΓΑΛΕ ΤΝΣΘΡΘΘ 

3.1 Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, κα εκτελοφνται ςφμφωνα µε τα κατωτζρω : 

Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να προβαίνει ςτισ εργαςίεσ προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ των Ανελκυςτιρων του Νοςοκομειακοφ ςυγκροτιματοσ ςφμφωνα με τθ Κ.Τ.Α. 
ΦΑ.2/29362/1957/05, ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 το πρόγραμμα τθσ Τπθρεςίασ και τισ υποδείξεισ των 
καταςκευαςτϊν των ανελκυςτιρων, με ειδικευμζνα ςυνεργεία του που κα αποτελοφνται τουλάχιςτον 
από δφο άτομα ζνα τεχνίτθ με άδεια θλεκτρολόγου Δϋ κατθγορίασ και ζνα βοθκό και κα προβαίνει ςτισ 
παρακάτω εργαςίεσ. 

(α) Λεπτομερι επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ όλων των τεχνικϊν διατάξεων των ανελκυςτιρων (οπτικόσ και 
ακουςτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ και λειτουργίασ των βαροφλκων και οωςτιρων, κλείκρων 
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καλαμίςκου, ςυρματόςχοινων κ.τ.λ.), ιδιαίτερα δε των διατάξεων αςφαλείασ και εν γζνει κάκε 
εξαρτιματοσ ανικοντοσ ςτθν εγκατάςταςθ κακενόσ από τουσ παραπάνω ανελκυςτιρεσ.  

 

(β) Επίςθσ λεπτομερι γενικι ςυντιρθςθ, κακαριςμόσ χϊρων και μθχανθμάτων, λίπανςθ, κακϊσ άμεςθ 
αποκατάςταςθ κάκε διαπιςτοφμενθσ βλάβθσ και άρςθ των διαπιςτουμζνων φκορϊν και ελλείψεων, για 
τθν αςφαλι και κανονικι λειτουργία των ανελκυςτιρων.  

(γ) Επίςθσ οφείλει μια φορά το χρόνο να εκτελεί δοκιμι καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ τθσ 
αςφαλιςτικισ πζδθσ (αρπάγθσ) όλων των ανελκυςτιρων. 

(δ) Μεριμνά και ειδοποιεί το Νοςοκομείο για τουσ απαιτοφμενουσ ελζγχουσ των ανελκυςτιρων από 
Φορζα Πιςτοποίθςθσ όπωσ ορίηει το ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008.  

3.2 Ειδικότερα, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα πρζπει, πζραν των άλλων: 

α. Να εξετάηονται τα τοιχϊματα του φρζατοσ, τθσ οροφισ και του πυκμζνα του. 

β. Να επικεωρείται ο ιςοηυγιςμόσ των ευκυντθρίων ράβδων. 

γ. Να επικεωρείται το εφκαμπτο καλϊδιο και το κουτί ςφνδεςθσ (κλζμενσ). 

δ. Να επικεωροφνται και να κακαρίηονται οι διακόπτεσ αςφαλείασ και περιμανδάλωςθσ μζςα ςτο 
φρζαρ.  

ε. Να επικεωρείται θ ςυςκευι αρπάγθσ και θ λειτουργία του διακόπτθ τθσ.  

ςτ. Να εξετάηεται θ λειτουργία των διακοπτϊν τζρματοσ διαδρομισ, κινθτοφ δαπζδου καλαμίςκου και 
ψευτοδαπζδου. 

η. Να εξετάηονται τα ςθμεία πρόςδεςθσ των ςυρματόςχοινων πάνω ςτο καλαμίςκο και ςτο αντίβαρο. 

θ. Να εξετάηεται θ κατάςταςθ των ςυρματόςχοινων, ςε όλο το μικοσ ςε μθχανικι καταπόνθςθ ι άλλθ 
φκορά. 

κ. Να λιπαίνονται όλα τα κινοφμενα εξαρτιματα του ανελκυςτιρα. 

ι. Να εξετάηεται θ καλι λειτουργία του κουδουνιοφ κινδφνου. 

ια. Να εξετάηεται θ κατάςταςθ των φερμουϊτ τθσ πζδθσ και τα πζδιλα των ευκυντθρίων ράβδων. 

ιβ. Να γεμίηεται με λάδι το κιβϊτιο ατζρμονοσ. 

ιγ. Να ωμομετρϊνται όλα τα κυκλϊματα για εξακρίβωςθ τυχόν διαρροισ. 

ιδ. Να εξετάηονται οι επαφζσ των θλεκτρονόμων ορόφων, και των θλεκτρονόμων ανόδου – κακόδου. 

ιε. Να εξετάηεται θ ολίςκθςθ των ςυρματόςχοινων πάνω ςτθν τροχαλία τριβισ και του ρυκμιςτι 
ταχφτθτασ. 

ιςτ. Να εξετάηεται θ λειτουργία των θλεκτρονόμων παρουςίασ τάςθσ ζναντι γθσ ςε μεταλλικά μζρθ (ρελλζ 
διαφυγισ). 

ιη. Να εξετάηεται θ καλι κατάςταςθ των αςφαλειϊν (για τυχόν βραχυκφκλωςθ με ςφρματα). 
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ιθ. Να εξετάηεται ο φωτιςμόσ του καλαμίςκου, του μθχανοςταςίου, του τροχαλιοςταςίου και του 
φρζατοσ. 

ικ. Γενικά να εξετάηεται θ λειτουργία του ανελκυςτιρα. 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ ςυντιρθςθσ για κάκε Ανελκυςτιρα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
ενενιντα (90) λεπτά.   

3.3 τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των Ανελκυςτιρων περιλαμβάνονται χωρίσ επιπλζον αμοιβι του  αναδόχου 
και τα εξισ: 

 αςφάλιςθ κάκε ανελκυςτιρα ςε γνωςτι αςφαλιςτικι εταιρεία 

 αμοιβι τεχνιτϊν – μεταφορικά 

 υλικά λίπανςθσ και κακαριςμοφ 

 ζκτακτθ μετάβαςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

 αντικατάςταςθ ι επιςκευι (υλικό και εργαςία): 
o του περιοριςτι ταχφτθτασ 
o του κάτω μζρουσ περιοριςτι ταχφτθτασ 

 αντικατάςταςθ (υλικό και εργαςία): 
o εξαρτθμάτων ολιςκθτιρων (πλαιςίου καλάμου & πλαιςίου αντιβάρων)  
o κομβίων & κομβιοδόχων  
o φωτιςτικϊν λαμπτιρων & φωτιςτικϊν ςωμάτων  
o κλειδαριϊν κυρϊν  
o επαφϊν κυρϊν  
o ωκθτιρων κυρϊν 
o ελατθρίων κυρϊν  
o τηαμιϊν κυρϊν  
o εξαρτθμάτων αυτομάτων κυρϊν ορόφων και καλάμου 
o ελαςτικϊν δαπζδων  
o εξαρτθμάτων πίνακα αυτοματιςμοφ (ρελζ, μεταγωγισ, μεταςχθματιςτζσ κλπ)  
o θλεκτρομαγνιτθ  
o εξαρτθμάτων καλάμου (ρεβιηιόν, κοντάκτ, αςφαλείασ, κουδοφνι κλπ)  
o εξαρτθμάτων ιςοςτάκμιςθσ ςτον οροφοδιαλογζα 

 

3.4. Μετά από κάκε ζλεγχο κα παίρνονται τα κατάλλθλα μζτρα για άρςθ τυχόν φκορϊν, ελλείψεων ι 
ηθμιϊν που διαπιςτϊκθκαν, αφοφ διακοπεί θ λειτουργία του ανελκυςτιρα μζχρι να τακτοποιθκοφν όςεσ 
απ’ αυτζσ κρίνονται επικίνδυνεσ και αφοφ τοποκετθκεί πινακίδα ςε όλεσ τισ πόρτεσ που κα αναγράφει: 
“ΠΡΟΟΧΘ Ο ΑΝΕΛΚΤΣΘΡΑ ΔΕΝ ΛΕΛΣΟΤΡΓΕΛ ΛΟΓΩ ΤΝΣΘΡΘΘ”.  

Σο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ (για το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ) κα καταρτίηεται από τον ςυντθρθτι 
και κα εγκρίνεται από τθν Τπθρεςία για εφαρμογι. Σο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ κα προςδιορίηεται από 
Δευτζρα ζωσ Παραςκευι και από 07.30 – 19.30 και το ςυνεργείο του ςυντθρθτι κα βρίςκεται ςτον τόπο 
του ζργου ςτθν ϊρα του άνευ άλλθσ ειδοποίθςθσ.  

Μπορεί όμωσ θ Τπθρεςία για λειτουργικοφσ λόγουσ να προςδιορίςει ςε οριςμζνουσ ανελκυςτιρεσ, 
πάντωσ όχι περιςςότερο από 20% του ςυνόλου των ανελκυςτιρων, θ ςυντιρθςθ να γίνεται ςε θμζρεσ 
αββάτου ι Κυριακισ και μθ εφθμερίασ και ςε χρόνουσ που κα δθμιουργοφν το ελάχιςτο δυνατό 
πρόβλθμα ςτθ λειτουργία του Νοςοκομείου. 
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Αλλαγι ι τροποποίθςθ του προγράμματοσ από το ςυντθρθτι χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ 
Τπθρεςίασ απαγορεφεται, άλλωσ κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
παροφςα.  

4. ΔΛΑΚΕΘ ΜΟΝΛΜΟΤ ΤΝΕΡΓΕΛΟΤ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΛΟ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει μόνιμα ςτο Νοςοκομείο ςυνεργείο με κατάλλθλθ εμπειρία, 
αποτελοφμενο από ζνα Θλεκτροτεχνίτθ Δ’ Ειδικότθτασ και ζνα βοθκό, 365 μζρεσ το χρόνο (κακθμερινζσ, 
αββατοκφριακα, Αργίεσ κλπ) για οκτϊ (8) ϊρεσ από 07:00 ζωσ 15:00.  

ε περίπτωςθ βλάβθσ κα παραμζνει ςτο Νοςοκομείο ζωσ που να επιςκευάςει τθν βλάβθ χωρίσ επιπλζον 
χρζωςθ. Επίςθσ, κα ενθμερϊνει τα βιβλία κακθμερινά για οποιαδιποτε ανωμαλία ςτουσ ανελκυςτιρεσ. 

5. ΑΡΘ ΒΛΑΒΩΝ 

Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται κακ’ όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ και για οποιαδιποτε ϊρα του 24ϊρου να 
μεριμνά και να προβαίνει ςτθν άρςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ προκφψει ςτουσ ανελκυςτιρεσ. 

Θ μετάβαςθ του ςυνεργείου για άρςθ βλάβθσ πρζπει να γίνεται μζςα ςε χρόνο 60 λεπτϊν τθσ ϊρασ. Ο 
χρόνοσ αποκατάςταςθσ μιασ βλάβθσ κα πρζπει να είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ και ο ςυντθρθτισ πρζπει να 
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια, για τθν επαναλειτουργία τον ανελκυςτιρα. 

Θ Τπθρεςία κα προςμετρά το χρόνο ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ ςτουσ ανελκυςτιρεσ, και γι’ αυτό θ 
αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ςτθν αποκατάςταςθ βλαβϊν κα επιβαρφνει αρνθτικά το ςυντθρθτι, ο 
οποίοσ κα καλείται εγγράφωσ να αιτιολογιςει εντόσ τριϊν θμερϊν το λόγο τθσ κακυςτζρθςθσ. 

ε περίπτωςθ παράβαςθσ των ανωτζρω και αν θ υπθρεςία δεν κρίνει βάςιμουσ τουσ λόγουσ αυτοφσ ζχει 
το δικαίωμα να προβαίνει ςε επιβολι ποινικισ ριτρασ, το φψοσ τθσ οποίασ κα εξαρτάται από το ςυνολικό 
χρόνο ακινθτοποίθςθσ του ανελκυςτιρα, όπωσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ προσ 
αποκατάςταςθ βλάβθσ που αναφζρεται ςτο ςχετικό άρκρο τθσ παροφςασ. 

Θ γνωςτοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςτο ςυντθρθτι κα γίνεται τθλεφωνικά ι με FAX, που κα αποςτζλλει θ 
Τπθρεςία ςτον αρικμό που κα τθσ ζχει γνωςτοποιιςει επίςθμα. Σο ςυνεργείο ςυντιρθςθσ οφείλει, μόλισ 
φκάςει ςτον τόπο του ζργου να ενθμερϊςει απαραίτθτα τθν αρμόδια Τπθρεςία του Νοςοκομείου για τθν 
ϊρα άφιξθσ του και να ςυνεργάηεται με τον θλεκτρολόγο ι τον υπεφκυνο του κτιρίου για το είδοσ και τθ 
φφςθ τθσ βλάβθσ.  

Επίςθσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τθν αρμόδια Τπθρεςία του Νοςοκομείου για το είδοσ και τθν 
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. Σα παραπάνω κα επιβεβαιϊνονται εγγράφωσ με τθν αποςτολι FAX με πλιρθ 
αιτιολόγθςθ, το αργότερο μζςα ςτθν ίδια θμζρα που αναγγζλκθκε θ βλάβθ. 

Θ παράλθψθ τθσ αναφερόμενθσ ενθμζρωςθσ νοείται ωσ χρόνοσ κακυςτζρθςθσ άφιξθσ ςτον τόπο του 
ζργου και ωσ τζτοια επιβαρφνεται με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο των ποινικϊν ρθτρϊν. 

Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται ςε όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ να διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδομι για να 
δζχεται τα μθνφματα βλαβϊν και να προβαίνει άμεςα ςτθν αποκατάςταςι τουσ, όλο το 24ϊρο. 

Θ Τπθρεςία, αν διαπιςτϊςει ότι δεν υπάρχει θ ανωτζρω υποδομι, ι αν ενϊ υπάρχει, παρουςιάηονται 
προςκόμματα ι αδυναμία επικοινωνίασ για αποςτολι μθνυμάτων που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, τότε ζχει το δικαίωμα, χωρίσ καμία προειδοποίθςθ να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ. 
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6. ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΕΩ ΤΝΣΘΡΘΘ – ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ 

α) ε κάκε τακτικι ςυντιρθςθ των Ανελκυςτιρων και μάλιςτα πριν από τθν ζναρξθ αυτισ, ο 
επικεφαλισ του ςυνεργείου του ςυντθρθτι υποχρεοφται να ειδοποιεί τον από το Νοςοκομείο 
οριςκζντα υπάλλθλο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυντιρθςθσ. 

ε κάκε ανελκυςτιρα κα τθρείται το ειδικό βιβλιάριο ςυντιρθςθσ κεωρθμζνο από το φορζα 
ελζγχου και από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτο οποίο κα ςθμειϊνεται 
θ εκτζλεςθ τθσ ςυντιρθςθσ και κα υπογράφεται από τον τεχνίτθ ςυντθρθτι και από τον αρμόδιο 
υπάλλθλο του Νοςοκομείου. 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που κα εκτελοφνται για κάκε ανελκυςτιρα, κα είναι ςφμφωνεσ με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, με τισ οδθγίεσ του οίκου καταςκευισ των ανελκυςτιρων, κακϊσ και με τισ 
οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. 

β) Ομοίωσ ςτθν τριμθνιαία επικεϊρθςθ των ανελκυςτιρων ο ςυντθρθτισ ι ο επικεφαλισ του 
ςυνεργείου, υποχρεοφται να ειδοποιεί τον από το Νοςοκομείο οριςκζντα υπάλλθλο ι τεχνικό για 
τθν παρακολοφκθςθ τθσ επικεϊρθςθσ και να ενθμερϊνει ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ το βιβλίο 
ςυντιρθςθσ. 

7. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΗΘΜΛΩΝ 

Ο ςυντθρθτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν που προξενοφνται με 
οποιοδιποτε τρόπο από αυτόν ι από ςυνεργείο του (εργοδθγοφσ, τεχνίτεσ, εργάτεσ κ.τ.λ.) ςτισ 
εγκαταςτάςεισ των ανελκυςτιρων, ςτα κτίρια και εν γζνει ςε οποιαδιποτε πράγματα του Νοςοκομείου ι 
τρίτουσ. 

Σισ εν λόγω ηθμιζσ ι βλάβεσ υποχρεοφται ο ςυντθρθτισ να αποκακιςτά αμζςωσ με δικζσ του δαπάνεσ, 
άλλωσ κα εκτελοφνται από το Νοςοκομείο το οποίο κα παρακρατά τθν αντίςτοιχθ αξία από το μθνιαίο 
τίμθμα. 

8. ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΝΟΜΟΚΕΛΑ 

Ο ςυντθρθτισ, ανεξάρτθτα και επιπλζον των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, υποχρεοφται ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, να εφαρμόηει και να τθρεί επακριβϊσ όλεσ τισ διατάξεισ των Νόμων, 
Διαταγμάτων, Τπουργικϊν Αποφάςεων, Κανονιςμϊν κ.τ.λ., ωσ και τισ διατάξεισ των αςτυνομικϊν και των 
άλλων αρμοδίων αρχϊν, ιδίωσ δε αυτϊν που αναφζρονται ςτθ ςυντιρθςθ και αςφαλι λειτουργία των 
ανελκυςτιρων, ζχοντασ αποκλειςτικά κάκε ευκφνθ για ότι ςυμβεί, από τθν τυχόν μθ τιρθςθ τουσ. 

Επιςθμαίνονται ιδιαίτερα οι ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του ςυντθρθτι που ορίηονται από τισ διατάξεισ τθσ 
Τπουργικισ απόφαςθσ φ.9.2/οικ.32803/1308/11.9.1997 (ΦΕΚ 815Β), με τθν οποία προςαρμόςτθκε θ 
Ελλθνικι Νομοκεςία (οδθγία 95/16/ΕΚ του υμβουλίου τθσ Ε.Ε., “για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν 
των κρατϊν – μελϊν ςχετικά με τουσ ανελκυςτιρεσ”). 

Θ Τπουργικι απόφαςθ Φ.9.2./οικ.3899/253/8.3.2002 (ΦΕΚ 291Β) με τισ διορκϊςεισ τθσ εναρμονίηουν τα 
προαναφερόμενα με το Ελλθνικό Δίκαιο και κεςπίηουν διατάξεισ που αφοροφν ςτθν εφαρμογι 
διαδικαςιϊν και μζτρων για τθν αςφαλι λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ των ανελκυςτιρων κακϊσ και των 
ελζγχων που πρζπει να διενεργοφνται για να είναι εγγυθμζνθ θ αςφάλεια των προςϊπων και των αγακϊν 
κατά τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ των ανελκυςτιρων, και γενικότερα όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 
ιςχφουν ςιμερα, ςφμφωνα με τθ Κ.Τ.Α. ΦΑ.2/29362/1957/05 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008. 
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Ειδικότερα ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται και ςτθν ζγκαιρθ ειδοποίθςθ των αρμόδιων αρχϊν για τθν από 
αυτόν ανάλθψθ τθσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων τθν οποία κα γνωςτοποιιςει και ςτο Νοςοκομείο, 
αμζςωσ μετά τθν ανάλθψθ τθσ ςυντιρθςθσ. 

9. ΤΠΕΤΚΤΝΟ ΤΝΣΘΡΘΕΩ ΓΛΑ ΠΑΡΟΧΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΩΝ 

Ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να ορίςει ζναν εκπρόςωπο με τον αντικαταςτάτθ του, ωσ αρμοδίουσ, μζςω 
των οποίων κα γίνονται όλεσ οι ςυνεννοιςεισ τθσ Τπθρεςίασ που κα ζχουν ςχζςθ με όλα τα κζματα τθσ 
ςυντιρθςθσ και γενικότερα κάκε τεχνικισ μορφισ πλθροφορία, διευκρίνιςθ ι οτιδιποτε άλλο ηθτθκεί 
από τθν πλευρά του Νοςοκομείου. 

Θ ανταπόκριςθ κα είναι άμεςθ και θ ενθμζρωςθ, ουςιαςτικι άλλωσ κα επιβάλλονται κυρϊςεισ που κα 
μποροφν να φκάςουν και ςε ποινικι ριτρα όπωσ αναφζρεται ςτο ςχετικό άρκρο 

10. ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΕΠΛ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Ο ςυντθρθτισ, με τθν αποδοχι τθσ ανάλθψθσ τθσ ςυντιρθςθσ των παραπάνω ανελκυςτιρων και τθσ 
εκτζλεςθσ του ζργου ςτο οποίο αναφζρεται θ παροφςα, λογίηεται ότι προθγουμζνωσ εξζταςε 
επιςταμζνωσ τουσ παραπάνω ανελκυςτιρεσ, τισ πάςθσ φφςεωσ εγκαταςτάςεισ και εξαρτιματα αυτϊν, τα 
κτίρια που ευρίςκονται και είναι πλιρωσ εν γνϊςει τθσ κατάςταςισ τουσ. 

11. ΜΕΣΑΒΟΛΕ – ΜΕΛΩΘ Ι ΑΤΞΘΘ ΣΟΤ ΑΡΛΚΜΟΤ ΣΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΘΡΩΝ 

Σο Νοςοκομείο ενδζχεται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να προβεί ςτθν μεταβολι του αρικμοφ των 
ςυντθροφμενων Ανελκυςτιρων  ( μείωςθ ι αφξθςθ )   

Σότε θ μθνιαία αποηθμίωςθ τθσ παροφςασ κα μειωκεί εφ’ εξισ αναλογικά κατά το ποςό (Α/α) χ β. (Όπου 
Α = το μθνιαίο ποςό προςφοράσ τθσ ομάδασ των Ανελκυςτιρων, α = ο αρικμόσ (π.χ. 17) των 
Ανελκυςτιρων, β = το πλικοσ των αφαιροφμενων Ανελκυςτιρων). 

Επίςθσ, εφ’ όςον παραλαμβάνονται νζοι Ανελκυςτιρεσ κα εντάςςονται ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ 
με αφξθςθ του μθνιαίου τιμιματοσ κατά Α/α για κάκε νζο Ανελκυςτιρα. 

12. ΠΟΛΝΕ  

τθν περίπτωςθ που κλθκεί ο ςυντθρθτισ για αποκατάςταςθ βλάβθσ και κακυςτεριςει να προςζλκει 

πλζον τθσ  μιασ ϊρασ το Νοςοκομείο δικαιοφται να ανακζςει τθν εργαςία ςε άλλο τεχνικό γραφείο και να 

παρακρατιςει τθν καταβλθκείςα αμοιβι από τθν μθνιαία αποηθμίωςθ τθσ εταιρείασ. τθν παραπάνω 

περίπτωςθ το Νοςοκομείο μπορεί να επιβάλει πρόςτιμο ςτθν εταιρεία ςυντιρθςθσ ωσ εξισ: 

α. Για τθν πρϊτθ παραβίαςθ πρόςτιμο 1.500,00 ΕΤΡΩ. 

β. Για τθ δεφτερθ παράβαςθ, πρόςτιμο 3.000,00 ΕΤΡΩ. 

γ. Για τθν τρίτθ παράβαςθ, πρόςτιμο 6.000,00 ΕΤΡΩ. 

δ. Για τθν τζταρτθ παράβαςθ, ζκπτωςθ.  

Σα παραπάνω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ που: 

1. Ακινθτοποιείται κάποιοσ ανελκυςτιρασ του Νοςοκομείου για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο τθσ 

μιασ εργάςιμθσ μζρασ και οι γραπτζσ (εάν δοκοφν) εξθγιςεισ τθσ εταιρείασ ςυντιρθςθσ, για τουσ 
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λόγουσ τθσ μθ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ και κανονικισ επαναλειτουργίασ αυτοφ, δεν κρικοφν 

ικανοποιθτικζσ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου. 

2. ε περίπτωςθ που παρά τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ του ανελκυςτιρα και μετά τθν επιςκευι 

του παρουςιάςει τθν ίδια βλάβθ άλλεσ 2 φορζσ εντόσ 4 θμερϊν. 

αν ζναρξθ τθσ περιόδου ακινθςίασ ενόσ ανελκυςτιρα κα χρθςιμοποιείται θ διαπίςτωςθ του γεγονότοσ 

από τθν Σεχνικι Τπθρεςία. Θ παραπάνω διαπίςτωςθ κα ςυνοδεφεται από γραπτι ι τθλεφωνικι 

ενθμζρωςι τθσ εταιρείασ ςυντιρθςθσ και δεν κα είναι δυνατό να αμφιςβθτθκεί.  

Θ ποινι κα ειςπράττεται με αφαίρεςθ του ποςοφ από το επόμενο τιμολόγιο ςυντιρθςθσ που κα 

υποβάλει ο ςυντθρθτισ. 

ε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ ανελκυςτιρα για οποιονδιποτε λόγο άνω των τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 

το Νοςοκομείο κα ζχει όλο το δικαίωμα να καλζςει εξωτερικό ςυνεργείο εισ βάροσ του αναδόχου. 
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