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ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:25139
ΠΛΗΡ:  Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ:       11/11/2016
ΤΗΛ: 213 2058558                                                                   
FAX: 213 2058614
E-mail: ntasiou-and@sismanoglio.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 55/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 62.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΈΟΝ ΣΥΜΦΈΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΆΠΟΨΗ ΒΆΣΕΙ ΤΙΜΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ  

Είδος διαγωνισμού Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο Κατακύρωσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής 

προσφορά(Χαμηλότερη Τιμή).
Ημερομηνία Διενέργειας 24/11/2016

Τόπος Διενέργειας
Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ

Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους
Ετήσια συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 
Σισμανογλείου- Αμ. Φλέμιγκ (CPV: 50750000-7)

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. το  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/8-8-2016  τ.Α΄)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

3. τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

4. τις διατάξεις του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

5. τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

6. την υπ’αριθμ.4658/15-9-2016 ΚΥΑ «Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.)  των 

εποπτευομένων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017)…»

7. την υπ’αριθμ.13/25-10-2016 θ.2ο ΗΔ  (ΑΔΑ:  6Η5Β4690Ω5-ΣΞΟ)  απόφαση Διοικητικού  Συμβουλίου  του Νοσοκομείου  περί 

έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό  με  κατάθεση  γραπτών  και  σφραγισμένων  προσφορών,  για  την  ετήσια  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-  ΑΜ.  ΦΛΕΜΙΓΚ  (CPV:  50750000-7)», συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  62.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής 

προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  24/11/2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 

11.00π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας 

του  διαγωνισμού,  δηλαδή στις  23/11/2016  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα  14:00.  Η  κατάθεση των  προσφορών  θα  γίνεται  στο 
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Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται 

στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι  αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr  

2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 

που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα 

περιλαμβάνει  δύο  υποφακέλους:  έναν  υποφάκελο  με  τις  τεχνική  προσφορά  και  έναν  υποφάκελο  με  την  οικονομική 

προσφορά.

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της 

διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη 

συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι 

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά 

έντυπα  (πιστοποιήσεις  ISO,  HACCP,  κ.λπ.)  και  να  δηλώνουν  το  όνομα  ή  την  Εμπορική  Επωνυμία  και  Διεύθυνση  του 

παραγωγού συσκευαστή.

Β) Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον  οποίο 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Γ) Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού.

7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των ζητούμενων υλικών /υπηρεσιών 

που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ (€). 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που 

αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και  δεν αναφέρεται  στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται  χωρίς  τιμή, 

θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή 

που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

9. Κατά  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  δικαιούνται  να  παρίστανται  οι  προσφέροντες  στο  διαγωνισμό  ή  οι  νόμιμοι 

εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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11. Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  στην 

έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

12. Οι  προσφορές  θα ισχύουν  για  χρονικό  διάστημα τουλάχιστον  εκατόν  ογδόντα (180)  ημερών και  θα αναγράφουν  την 

αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

13. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς 

προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 

για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί 

συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».

Σε κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής: 
α) 4% ή 8% προκαταβολή φόρου
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%
δ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ  

14. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος.

15. Οι  προσφερόμενες  τιμές  που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διενέργεια  του  συνοπτικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  με  την 

κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον 

υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.

16. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των ανελκυστήρων, του Σισμανογλείου 
και του Α. Φλέμιγκ

1.   ΓΕΝΙΚΑ

Η  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή  –  Προδιαγραφές  –  Τεχνικοί  όροι   αφορούν  την  ετήσια 
προληπτική  και  επισκευαστική  συντήρηση  των  ανελκυστήρων,   του  Σισμανογλείου,   του  Α. 
Φλέμιγκ και του ψυχιατρικού ξενώνα «Ξένιος Φλυεύς».

Η  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης 
νομοθεσίας  που  διέπει  τις  εγκαταστάσεις  ανελκυστήρων  και  ανυψωτικών  μηχανημάτων,  τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

• ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α/25-6-2010), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 81/2011 (ΦΕΚ 197/
Α/9-9-2011).

• ΠΔ 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α/16-1-2004).
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999+Α3:2010
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1988
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999+Α3:2010
• EΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1990
• EΛΟΤ ΕΝ 81.80:2004
• Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας με αρ. πρωτ. 2325/179/2-3-2011.
• ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).
• Διόρθωση σφαλμάτων στην ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 -ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 (ΦΕΚ 

424/10-3-2009).
• ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/12-6-2013).
• Κατευθυντήρια Οδηγία Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης για φορείς πιστοποίησης και 

ελέγχου ανελκυστήρων (έκδοση 2014).

Ως  εγκαταστάσεις  ανελκυστήρων  νοούνται  το  σύνολο  των  συσκευών,  μηχανημάτων, 
ηλεκτρικών και μηχανικών μερών και οργάνων ασφαλείας που βρίσκονται στα αντίστοιχα φρεάτια 
και τους χώρους μηχανοστασίων του Νοσοκομείου. Αναλυτικά:

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΟΣ
ΑΡ. 

ΣΤΑ-
ΣΕΩΝ

ΦΟΡΤΙΟ 
Kg

ΑΤΟΜΑ ΘΥΡΕΣ

ELV-01 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 1 ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-02 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 2 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 150 2 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-03 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 3 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 225 3 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-04 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 4 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 600 8 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
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ELV-05 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 5 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 375 5 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-06 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 6 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 375 5 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-07 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 7 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-08 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 8 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 225 3 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-09 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 9 ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-10 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 10 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 150 2 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-11 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 11 ΦΑΓΗΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-12 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 12 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 1.950 26 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-13 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 31 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.050 14 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-14 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 32 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 2.625 35 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-15 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 33 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 2.625 35 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-16 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 34 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 2.625 35 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-17 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 35 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 2 750 10 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-18 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 36 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 7 1.575 21 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-19 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 37 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 2.625 35 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-20 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 41 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.350 18 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-21 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 42 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.350 18 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-22 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 43 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.350 18 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-23 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 44 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.350 18 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-24 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο Ψ1 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 4 2.500 33 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-25 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο Ψ2 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 3 600 8 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-26 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 6.000 80 -

ELV-27
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΛΕΓΜΑ 
ΤΣΑΓΚΑΡΗ

ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-28
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 
ΤΣΑΓΚΑΡΗ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 300 4 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-29
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΙΑΤΡΩΝ 
ΤΣΑΓΚΑΡΗ

ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-30 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΣΟ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 150 - ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-31
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑ 
ΕΣΩΤ.

ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 1.350 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-32
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑ 
ΕΞΩΤ.

ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 1.050 14 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-33 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΞΕΝ. ΦΛΥΕΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 1.200 16 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

Οι ανελκυστήρες του προαναφερόμενου πίνακα βρίσκονται στις εξής διευθύνσεις:

i. Από   ELV-01   έως   ELV-26  

Σισμανογλείου 1, Μαρούσι

ii. Από   ELV  -27 έως   ELV  -30  

25ης Μαρτίου 14, Μελίσσια
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iii. Από   ELV  -  31   έως   ELV  -  32  

Πηγής & Ζαΐμη 2, Μελίσσια

iv.  Από   ELV  -  31   έως   ELV  -  32  

 Λ. Πεντέλης 137, Χαλάνδρι

2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Παροχή  υπηρεσιών  ετήσιας  προληπτικής  συντήρησης,  ελέγχου,  αποκατάστασης  βλαβών  (με 
ανταλλακτικά),  απεγκλωβισμού  (σε  περίπτωση  αδυναμίας  του  τεχνικού  προσωπικού  του 
Νοσοκομείου) των (33) ανελκυστήρων των κτηριακών συγκροτημάτων του ΓΝΑ Σισμανόγλειο-Αμαλία 
Φλέμιγκ  και  του  Ξενώνα  επί  της  Λεωφόρου  Πεντέλης137  στο  Χαλάνδρι,  όπως  περιγράφονται 
παραπάνω:

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1. Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

1. Στο  Διαγωνισμό  γίνονται  δεκτά  τεχνικά  γραφεία  συντήρησης  ανελκυστήρων  με  βεβαίωση 
θεωρημένη από το Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης με τα πλήρη στοιχεία της 
άδειας του γραφείου και τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Γραφείο. Η μη προσκόμιση 
αυτών των στοιχείων συνεπάγεται τον άμεσο αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ISO 9001-2008 για την εγκατάσταση - 
συντήρηση & σχεδιασμό ανελκυστήρων.

3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τα καθοριζόμενα υπό του 
Νόμου (ΚΥΑ οικ.  Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.  28425 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008,  όπως αυτή έχει  διορθωθεί  και 
ισχύει, άρθρο 5, παρ. 2 και ΠΔ 108/2013 ΦΕΚ 141/Α/12-6-2013, άρθρο 14, παρ. 5) συνεργεία 
συντήρησης σε αριθμό και άδειες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν (με βεβαιώσεις από 
την Διεύθυνση Ανάπτυξης) τον συνολικό αριθμό των ανελκυστήρων που είναι καταχωρημένοι για 
συντήρηση  στη  μερίδα  τους,  καθώς  επίσης  και  βεβαιώσεις  (από  τις  αρμόδιες  Δημόσιες 
Υπηρεσίες)  που να αναφέρουν τον  αριθμό των τεχνικών και  τις  άδειες του προσωπικού που 
απασχολούν.  [Για  το  προσωπικό  του  συντηρητή,  αν  δεν  έχουν  εκδοθεί  νέες  άδειες,  θα 
προσκομιστούν  οι  αντίστοιχες  βεβαιώσεις  αντιστοίχισης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  14  του  ΠΔ 
108/2013  ΦΕΚ  141/Α/12-6-2013,  από  την  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  της  οικείας  Περιφέρειας. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει προχωρήσει τη διαδικασία 
για την αντιστοίχιση των αδειών των τεχνικών του και δεν έχει ακόμα εκδοθεί η απόφαση από 
την οικεία Περιφέρεια, τότε οι παλιές άδειες θα γίνουν δεκτές, αφού προσκομιστούν οι αριθμοί 
πρωτοκόλλου των αιτήσεων.]

4. Με Υπεύθυνη  Δήλωση του  άρθρου  8  Ν.1599/1986,  ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  αποδέχεται  τους 
όρους  της  παρούσας  διακήρυξης,  έχει  επί  τόπου  εξετάσει  τους  ανελκυστήρες,  γνωρίζει  την 
κατάσταση  τους  και  έχουν  ληφθεί  υπόψη  όλοι  οι  παράγοντες  που  θα  ήταν  δυνατόν  να 
επηρεάσουν την προσφορά του.
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5. Με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να βεβαιώσει 
ότι  μπορεί  να  συντηρήσει  και  να  διαθέσει  ανταλλακτικά,  εάν  αυτό  απαιτηθεί,  για  τους  δύο 
ανελκυστήρες  χωρίς  μηχανοστάσιο  (MRL)  που  βρίσκονται  στην  πτέρυγα  Μπόμπολα  του 
Νοσοκομείου «Α. Φλέμιγκ».

6. Οι  ενδιαφερόμενες εταιρείες  θα πρέπει  να πάρουν βεβαίωση από την  Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου ότι έλαβαν γνώση του έργου, την οποία βεβαίωση πρέπει να προσκομίσουν στον 
διαγωνισμό.

7. Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμές για συντήρηση των ανελκυστήρων ανά μήνα και ανελκυστήρα 
αναλυτικά.  [Στην τιμή αυτή θα περιλαμβάνονται  οι εργασίες τακτικής συντήρησης,  ρυθμίσεις, 
απεγκλωβισμοί  καθώς  και  οι  εργασίες  αποκατάστασης  βλαβών,  όποτε  αυτές  ήθελε 
παρουσιαστούν,  με  το  κόστος  των  συνήθων  ανταλλακτικών  (όπως  περιγράφονται  στην 
παράγραφο 19 του άρθρου 3.2)]. 

8. Η μη κατάθεση των στοιχείων των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί στοιχείο αποκλεισμού από 
τον διαγωνισμό.

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Συντηρητή

1. Ο συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει τεχνικό προσωπικό με φυσική παρουσία κατά τις ώρες 
8.00 – 16.00 για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών. 

Το  τεχνικό  προσωπικό  θα βρίσκεται  στο  Σισμανόγλειο  ΓΝΑ  και  σε  περίπτωση  αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε άλλη κτηριακή εγκατάσταση του συγκροτήματος (Α. Φλέμιγκ - 
Πτέρυγα Τσαγκάρη, Α. Φλέμιγκ - Πτέρυγα Μπόμπολα, Ξενώνας Φλυεύς), θα δίνεται εντολή από 
την Τεχνική Υπηρεσία για την άμεση μετάβαση και αντιμετώπιση του προβλήματος.

2. Ο συντηρητής  υποχρεούται  να  προβαίνει  στις  απαιτούμενες  από  την  ισχύουσα Νομοθεσία 
ενέργειες συντήρησης των ανελκυστήρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 ΦΕΚ 
2604/Β/22-12-2008,  όπως  αυτή  έχει  διορθωθεί  και  ισχύει  και  συγκεκριμένα  ανά 
δεκαπενθήμερο (συνήθως κάθε 1η και 15η εκάστου μήνα), απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες. 
Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να μεταθέσει τις ημερομηνίες έναρξης των εργασιών συντήρησης, 
έπειτα  από  γραπτή  ενημέρωση  προς  τον  συντηρητή,  ή  έπειτα  από  γραπτό  αίτημα  του 
συντηρητή, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

3. Ο  συντηρητής  εκτός  από  την  προβλεπόμενη  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  συντήρηση  είναι 
υποχρεωμένος να προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε περίπτωση βλάβης ανελκυστήρα ή αδυναμίας 
απεγκλωβισμού από το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου σε διάστημα 2 ωρών το πολύ μετά 
την αναγγελία της βλάβης. Στην αποκατάσταση της βλάβης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες 
που  σχετίζονται  με  την  καλή  και  ασφαλή  λειτουργία  των  ανελκυστήρων.  Σε  περίπτωση 
υπέρβασης αυτής της προθεσμίας θα επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 150,00 € ανά ώρα για τους 
φορειοφόρους ανελκυστήρες και 20,00 € ανά ώρα για τους λοιπούς. Ο συντηρητής δεν μπορεί να 
επικαλεστεί  έλλειψη  προσωπικού  ή  τεχνολογικού  εξοπλισμού  για  την  δικαιολόγηση 
καθυστερήσεων  στην  αποκατάσταση  της  λειτουργίας  των  ανελκυστήρων.  [Η  αναγγελία  της 
βλάβης  θα  γίνεται  είτε  τηλεφωνικά,  είτε  με  αποστολή  τηλεομοιοτυπίας,  είτε  με  αποστολή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Τεχνική Υπηρεσία. Η αναγραφόμενη ώρα θα είναι η αρχή 
της μέτρησης του χρόνου ανταπόκρισης. Κατά την προσέλευσή του συνεργείου του Αναδόχου, 
πριν προβεί  σε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή επισκευής,  θα πρέπει να λάβει  από την 
Τεχνική Υπηρεσία και να προσυπογράψει το ειδικό έντυπο άδειας εκτέλεσης εργασιών, στο οποίο 
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θα  αναγράφεται  η  ώρα  προσέλευσης,  καθώς  επίσης  τα  μέτρα  ασφάλειας  που  πρέπει  να 
ληφθούν.]

4. Ο συντηρητής θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών που θα λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως 
την οποία θα δηλώσει εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης. [Στη 
δήλωση  θα  αναφέρονται  τηλέφωνα  επικοινωνίας,  αριθμοί  τηλεομοιοτυπίας  και  διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αναδόχου.]

5. Ο  συντηρητής  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  υποχρεούται  να  προβεί  στις  απαραίτητες 
ενέργειες  για  την  ανάληψη  της  συντήρησης  των  ανελκυστήρων,  καθώς  και  την  έκδοση  των 
απαραίτητων εγγράφων ή βιβλίων όπως αυτά αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ οικ. 
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.  28425 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008,  όπως αυτή έχει  διορθωθεί  και  ισχύει)  εντός  15 
ημερών καθώς και την τήρησή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

6. Θα ευθύνεται για την άμεση εποπτεία του προσωπικού του. Η εποπτεία θα ασκείται από τον ίδιο 
ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, στον καθορισμένο από τη σύμβαση τόπο εργασίας.

7. Είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει τις  σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
καθώς  και  τους  νόμους  που  αφορούν  στην  κοινωνική  ασφάλιση  των  εργαζομένων  και  να 
χρησιμοποιεί προσωπικό νόμιμα ασφαλισμένο. Επίσης να τηρεί τους νόμους, τις Υπουργικές 
Αποφάσεις  και  τις  Αστυνομικές  Διατάξεις  περί  υγείας  και  ασφάλειας  του  προσωπικού που 
χρησιμοποιεί,  διαθέτοντας  κάθε  μέσο  ατομικής  προστασίας  για  την  ασφάλεια  του.  Είναι 
αποκλειστικά  υπεύθυνος  ποινικά  και  αστικά  για  τυχόν  ατύχημα  που  ήθελε  συμβεί  στο 
προσωπικό  του  και  φέρει  την  αστική  και  ποινική  ευθύνη  για  κάθε  αξίωση  εκ  μέρους 
οιουδήποτε  μισθωτού  του  καθώς  και  κάθε  τρίτου  για  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  και  των 
οργάνων αυτού.

8. Το προσωπικό του συντηρητή υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του 
Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

9. Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση να  αποζημιώνει  το  Γ.Ν.Α  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ  ΦΛΕΜΙΓΚ  για 
κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί σ’  αυτό, στις εγκαταστάσεις του, στο προσωπικό του, 
στους επισκέπτες του ή τρίτους και θα οφείλεται αποκλειστικά σε δόλο ή αμέλεια του αναδόχου 
ή των υπαλλήλων του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για όλη την διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. [Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων 
που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.]

10.Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  ασφαλίσει  σε  ασφαλιστική  εταιρεία  της  επιλογής  του  τον 
κίνδυνο της Γενικής Ασφαλιστικής Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο 
κτηριακό  συγκρότημα  ή  στις  εγκαταστάσεις  του  Γ.Ν.Α  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ  ΦΛΕΜΙΓΚ,  για 
σωματικές  βλάβες  ή  θάνατο  στο  εργαζόμενο  στο  Γ.Ν.Α  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ  ΦΛΕΜΙΓΚ 
προσωπικό, στους επισκέπτες του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αποκλειστική αμέλεια 
του αναδόχου ή των υπαλλήλων του για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για συνολικό 
καλυπτόμενο ποσό τουλάχιστον 500.000,00 €.

11.Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταστήσει γνωστό εξ αρχής της σύμβασης το όνομα του Γ.Ν.Α 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ στην ασφαλιστική εταιρεία ως καλυπτόμενου από την ως άνω 
ασφάλιση και να διατηρεί  σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης.

12.Κάθε τροποποίηση,  ακύρωση ή  λήξη του  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου θα γνωστοποιείται  στα 
ενδιαφερόμενα μέρη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών εγγράφως.
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13.Με την  υπογραφή της  σύμβασης  θα παραδώσει  στο  Γ.Ν.Α  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ  ΦΛΕΜΙΓΚ 
πιστοποιητικό, το οποίο θα αποδεικνύει τη σύναψη της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης.

14.Το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης θα εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
εργοστασίου  κατασκευής  των  ανελκυστήρων  και  την  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  λειτουργίας, 
συντήρησης  και  ελέγχου των ανελκυστήρων όπως αυτή θα ισχύει  καθ’  όλη την  διάρκεια της 
σύμβασης.

15.Κατά  την  δεκαπενθήμερη  συντήρηση  αναλαμβάνει  τη  χορήγηση,  με  δαπάνες  του,  υλικών 
απαραίτητων  για  την  προληπτική  συντήρηση,  όπως λιπαντικά (εκτός  του  υδραυλικού λαδιού 
αντλίας), αντιδιαβρωτικά και στουπιά. 

16.Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την επισκευή βλαβών κλπ. θα εγκρίνονται από την 
Τεχνική Υπηρεσία, αφού πρώτα αναφέρονται από τον συντηρητή τα εξής :

Ι. Αν διατίθενται αποκλειστικά από τον ίδιο, ο οποίος και μόνος τα κατέχει σ’ αυτή τη μορφή:

α.  Η  ονομασία  των  ανταλλακτικών,  τη  χώρα  προέλευσης  και  κατασκευής  και  η  κωδική 
ονομασία αυτού.

β.  Η  Τεχνική  Περιγραφή,  σχέδια,  εγχειρίδια  οδηγιών  κ.λ.π.  του  ανταλλακτικού  και  επίσης 
όποιο εργαλείο απαιτείται για την συντήρηση ή επισκευή του.

γ. Η αξία προμήθειάς του ως υλικού ή συσκευής ή μηχανήματος, μη εγκατεστημένου.

ΙΙ. Για τα υλικά που μπορεί να προμηθεύονται από τρίτους :

α. Τα ανωτέρω α και β. 

β. Το όνομα και η διεύθυνση των κατασκευαστών τους, ή των προμηθευτών τους.

Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα προσκομίζονται από τον συντηρητή στην Τεχνική 
Υπηρεσία και θα τοποθετούνται σε χώρο, που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο. [Επίσης ο 
συντηρητής  είναι  υποχρεωμένος  να  χρησιμοποιεί  υλικά  καινούργια  και  αμεταχείριστα,  είναι 
άριστης ποιότητας, πιστοποιημένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, τα οποία θα συνοδεύονται από εγγύηση 
καλής λειτουργίας και θα εγκρίνονται πριν από την τοποθέτησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Νοσοκομείου.]

17.Η Τεχνική Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα της απευθείας προμήθειας των 
ανταλλακτικών, εφόσον αυτή κρίνεται συμφέρουσα τεχνικά ή οικονομικά για την Υπηρεσία. Για 
την  προτίμηση  των  υλικών  θα  εκτιμάται  η  ευρύτερη  χρήση  στην  αγορά  και  η  διαδεδομένη 
εμπειρία στην συντήρησή τους.

18.Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από 
τον  συντηρητή,  γεγονός  που  δεν  τον  απαλλάσσει  από  την  ευθύνη  του  για  τις  εργασίες  που 
εκτελεί. Ο συντηρητής οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα 
γίνονται  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου,  εφόσον  αυτές  δεν  αντίκεινται  στους 
συμβατικούς όρους.

19.Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, εκτός από τις εργασίες τακτικής συντήρησης, περιλαμβάνονται 
και οι απαραίτητες ρυθμίσεις, απεγκλωβισμοί καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών, 
όποτε  αυτές  ήθελε  παρουσιαστούν,  συμπεριλαμβανομένου  του  κόστους    των  συνήθων   
ανταλλακτικών που  είναι  απαραίτητα  για  την  επισκευαστική  συντήρηση αποκατάστασης  των 
βλαβών.  Των  ανωτέρω  ανταλλακτικών  εξαιρούνται  μόνο  οι  κινητήριοι  μηχανισμοί 
(συμπεριλαμβανομένου  και  της  περιέλιξης  αυτών),  οι  μειωτήρες  (συμπεριλαμβανομένου  τις 
επισκευές των στοιχείων του μειωτήρα), οι τροχαλίες παρέκκλισης και τριβής (τα ρουλεμάν των 
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τροχαλιών δεν εξαιρούνται και θεωρούνται εντός κόστους συντήρησης) , οι πίνακες χειρισμού και 
τα  inverter κεντρικών  πινάκων  κίνησης,  η  αντικατάσταση  των  συρματόσχοινων  και  τα  σετ 
εσωτερικών ή εξωτερικών θυρών-θυροφύλλων. 

20.Ο συντηρητής δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων, που προέρχεται 
από πυρκαγιά,  πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται  όμως για βλάβες οι 
οποίες  θα  προέλθουν  από  την  κακή  συντήρηση  ή  ζημιά  που  θα  προκαλέσει  ο  ίδιος  στα 
μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις.

21.Εάν για ειδικούς λόγους, κατά τη διάρκεια αποκατάστασης βλάβης των ανελκυστήρων, απαιτείται 
η μεταφορά τμημάτων των μηχανημάτων στον τόπο του συντηρητή, αυτό θα γίνεται μετά από 
έγγραφη άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον συντηρητή.

22.Ο  συντηρητής  έχει  την  υποχρέωση  να  διαθέτει,  χωρίς  πρόσθετη  αποζημίωση,  κάθε  όργανο, 
συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές 
των ανελκυστήρων καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών.

23.Εάν ο συντηρητής δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το 
Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την 
εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών 
είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Δεν  περιλαμβάνεται  στην  έννοια  της  συντήρησης  κάθε  μετατροπή  ή  προσθήκη  για  τη 
βελτίωση της  λειτουργίας  των  ανελκυστήρων  ή  απρόβλεπτη  βλάβη μεγάλης  έκτασης.  Στην 
περίπτωση αυτή  θα  καταβάλλεται  στο  συντηρητή  αμοιβή  εργασίας  κατόπιν  προηγούμενης 
συμφωνίας.  Στην  περίπτωση  μη  συμφωνίας  το  Νοσοκομείο  δικαιούται  να  αναθέσει  τις 
εργασίες αυτές σε τρίτο.

Επίσης  δεν  περιλαμβάνονται  στην  έννοια  της  συντήρησης  των  ανελκυστήρων  οι 
οικοδομικές και ξυλουργικές εργασίες των φρεατίων και μηχανοστασίου (πλην θαλάμου) και 
από  τα  ηλεκτρολογικά  μόνο  οι  παροχές  από  τον  υποσταθμό  μέχρι  τον  κεντρικό  πίνακα 
μηχανοστασίων  με  τη  ρητή  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχει  ειδική  προς  τούτο  πρόταση  και 
γνωμάτευση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται κατόπιν 
ειδικής συμφωνίας όπως προβλέπεται από τα παραπάνω.

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  από  τον  συντηρητή,  χωρίς  να  προκαλούν  αναστάτωση  ή  να 
παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.00’ π.μ. 
έως 16.00’ μ.μ. Κατ’ εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια 
απογευματινής ή βραδινής βάρδιας, ή σε αργίες, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
Νοσοκομείου,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αυτό  θα  γίνει  μετά  από  συνεννόηση  με  την  Τεχνική 
Υπηρεσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο συντηρητής θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης.

Ο συντηρητής με την έναρξη της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τα βιβλιάρια 
συντήρησης,  σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.  28425 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008, 
όπως αυτή έχει διορθωθεί και ισχύει. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται βιβλιάρια συντήρησης, ο 
συντηρητής  είναι  υποχρεωμένος να τηρεί  ημερολόγιο συντήρησης.  Στο εν  λόγω ημερολόγιο θα 
καταγράφονται  οι  ενέργειες  που πραγματοποίησε  και  τυχόν  προβλήματα που διαπίστωσε στην 
λειτουργία των ανελκυστήρων. Επίσης θα καταγράφονται η ημερομηνία επισκέψεως, καθώς και οι 
παρατηρήσεις και οι προτάσεις για την αποκατάσταση των εκτάκτων βλαβών των ανελκυστήρων, 
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θα υποδεικνύονται, δε, όλα τα εξαρτήματα ή υλικά που χρειάζονται αντικατάσταση ή λειτουργούν 
πλημμελώς.  Αντίγραφα  των  φύλλων  συντήρησης  θα  κατατίθενται  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  του 
Νοσοκομείου.

Κατά τη δεκαπενθήμερη συντήρηση ο συντηρητής πρέπει να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες 
που προβλέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση και τις παρακάτω:

1. Να ελέγχει όλα τα κυκλώματα ασφαλείας του ανελκυστήρα (stop, επαφών, κλειδαριών) και 
τα αντίστοιχα εξαρτήματα που παρεμβάλλονται σ' αυτά. Δηλαδή, όλους τους διακόπτες stop, 
φρεατίου ή μηχανοστασίου,  τις  επαφές και  τις  κλειδαριές  των θυρών,  είτε  πρόκειται  για 
ανοιγόμενες είτε για αυτόματες θύρες. 

2. Να  ελέγχει  οπτικά  τα  συρματόσχοινα  και  τα  σημεία  ανάρτησης  τους,  καθώς  και  πιθανή 
ολίσθησή τους στην τροχαλία τριβής.

3. Να ελέγχει και να ρυθμίζει το σύστημα πέδης του κινητήριου μηχανισμού και να ενημερώνει 
εγγράφως την Τεχνική Υπηρεσία για τυχόν δυσλειτουργία του.

4. Να  ελέγχει  τα  κυκλώματα  φωτισμού  και  ενδείξεων  του  φρεατίου,  μηχανοστασίου  και 
θαλάμου.

5. Να ελέγχει την ηχητική σήμανση κινδύνου.

6. Να ελέγχει τους τερματικούς διακόπτες ασφαλείας, καθώς και το σύστημα ισοστάθμισης του 
ανελκυστήρα και να το ρυθμίζει αν απαιτείται.

7. Να ελέγχει για τυχόν διαρροές λαδιού στους σωλήνες λαδιού και στις τσιμούχες του εμβόλου 
στους υδραυλικούς ανελκυστήρες.

8. Καθάρισμα και λίπανση των οδηγών.

9. Να ελέγχει και να καθαρίζει τα φρεάτια των ανελκυστήρων, από υλικά που συσσωρεύονται 
στον πυθμένα τους.

Κατά τη εξαμηνιαία συντήρηση ο συντηρητής πρέπει να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες που 
προβλέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση και τις παρακάτω:

1. Έλεγχος  των  εξαρτημάτων  που  παρεμβάλλονται  στα  κυκλώματα  ισχύος  και  φωτισμού 
(ασφαλειοδιακόπτες - καλωδιώσεις - κλέμες).

2. Έλεγχος του αυτόματου διακόπτη και των ρελέ ισχύος.

3. Έλεγχος του ηλεκτρονόμου διαφυγής κατόπιν πραγματικής δοκιμής.

4. Καθάρισμα,  έλεγχος  ρύπανσης  και  φθορών  του  μειωτήρα  στροφών.  Συμπλήρωση  ή 
αντικατάσταση λιπαντικού.

5. Έλεγχος φθορών στα αυλάκια της τροχαλίας τριβής κα των τροχαλιών παρέκκλισης.

6. Έλεγχος του ηλεκτρικού κινητήρα (ακουστικός, έλεγχος θερμοκρασίας τυλιγμάτων). 

7. Έλεγχος του ρυθμιστή ταχύτητας.
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8. Έλεγχος της πλάκας οροφής του φρεατίου καθώς και της μεταλλικής βάσης έδρασης του 
κινητήριου μηχανισμού.

9. Έλεγχος του λαδιού στη δεξαμενή λαδιού του υδραυλικού ανελκυστήρα. Επιθεώρηση του 
μπλοκ βαλβίδων και αν απαιτείται επαναρίθμισή του.

10. Εξαερισμός συγκροτήματος εμβόλου - κυλίνδρου.

11. Έλεγχος των στηριγμάτων των οδηγών και των κλεμών στερέωσης.

12. Έλεγχος του συστήματος αρπάγης και επαναρίθμισή του. 

13. Έλεγχος του εύκαμπτου καλωδίου για τυχόν φθορές.

14. Έλεγχος, καθάρισμα και αντικατάσταση αν απαιτείται των πέδιλων ολίσθησης.

15. Έλεγχος των ελατηρίων ανάρτησης και της τάσης που εφαρμόζεται στα συρματόσχοινα. Η 
τάση πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα συρματόσχοινα για να καταπονούνται  ομοιόμορφα. 
Καθάρισμα των συρματόσχοινων.

16. Έλεγχος των θυρών και των λοιπών εξαρτημάτων τους.

17. Έλεγχος των επικαθήσεων.

18. Ακουστικός έλεγχος του ανελκυστήρα για εντοπισμό πιθανών βλαβών ή φθορών που δεν 
έχουν εντοπιστεί στις επιμέρους συντηρήσεις.

Πριν  την  έναρξη της  συντήρησης,  ο  συντηρητής  αναρτά στις  εισόδους του  ανελκυστήρα την 
πινακίδα  με  την  ένδειξη  «επιθεώρηση  -  συντήρηση  του  ανελκυστήρα»,  έτσι  ώστε  να  είναι 
ενημερωμένοι οι χρήστες του ανελκυστήρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα

 (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48, η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48)

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 

και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 

της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.

3691/2008 (Α΄ 166)

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄ 215)

2. α) είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος στις υποχρεώσεις μου που αφορούν στην καταβολή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (τόσο κύριας όσο και επικουρικής) για τον ίδιο και για το προσωπικό που απασχολώ

β) τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄του

Ν.4412/2016

γ) δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις

επιχειρηματικές μου δραστηριότητες, δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

δ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

ε) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού, την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, είμαι σε θέση

να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016

στ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου

ζ) είμαι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος- μέλος εγκατάστασής μου, όπως

περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 ή  ικανοποιώ οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο

Παράρτημα αυτό

Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

Ημερομηνία:        20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 

16PROC005377633 2016-11-11



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..
ΠΛΗΡ: …………… Ημερομηνία: …./…../2016
ΤΗΛ: 213 2058…….
FAX: 213 2058614

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. ……………….

Στο Μαρούσι σήμερα την ………………………………….. του έτους …………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1) το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισμανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, 

για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται 

στην παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και

2)  η  εταιρεία  «………………………………….»,  που  εδρεύει  στην  …………………………………………, τηλ:  …………………………,  ΑΦΜ:  ……………………., 

Δ.Ο.Υ.: …………………., ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «προμηθευτής», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την υπ’αριθμ………………………………. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος των 

συμβαλλομένων αναλαμβάνει την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» όπως αναφέρεται στην από ………………………. 

προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’αριθμ…………………. διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης, αντί του ποσού των …………………………€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ως εξής:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις 
ανελκυστήρων και  ανυψωτικών μηχανημάτων,  τα πρότυπα ΕΛΟΤ,  τις  ΤΟΤΕΕ,  των  εγκεκριμένων  προδιαγραφών της  Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

• ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α/25-6-2010), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 81/2011 (ΦΕΚ 197/Α/9-9-2011).
• ΠΔ 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α/16-1-2004).
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999+Α3:2010
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1988
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999+Α3:2010
• EΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999
• ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1990
• EΛΟΤ ΕΝ 81.80:2004
• Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας με αρ. πρωτ. 2325/179/2-3-2011.
• ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).
• Διόρθωση σφαλμάτων στην ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 -ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 (ΦΕΚ 424/10-3-2009).
• ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/12-6-2013).
• Κατευθυντήρια Οδηγία Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης για φορείς πιστοποίησης και ελέγχου ανελκυστήρων (έκδοση 

2014).

Ως εγκαταστάσεις ανελκυστήρων νοούνται το σύνολο των συσκευών, μηχανημάτων, ηλεκτρικών και μηχανικών μερών και 
οργάνων ασφαλείας που βρίσκονται στα αντίστοιχα φρεάτια και τους χώρους μηχανοστασίων του Νοσοκομείου. Αναλυτικά:

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΟΣ
ΑΡ. 

ΣΤΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΤΙΟ 

Kg
ΑΤΟΜΑ ΘΥΡΕΣ

ELV-01 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 1 ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-02 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 2 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 150 2 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-03 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 3 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 225 3 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-04 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 4 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 600 8 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-05 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 5 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 375 5 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-06 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 6 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 375 5 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-07 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 7 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-08 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 8 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 225 3 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-09 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 9 ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
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ELV-10 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 10 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 150 2 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-11 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 11 ΦΑΓΗΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-12 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 12 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 1.950 26 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-13 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 31 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.050 14 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-14 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 32 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 2.625 35 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-15 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 33 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 2.625 35 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-16 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 34 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 2.625 35 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-17 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 35 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 2 750 10 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-18 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 36 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 7 1.575 21 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-19 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 37 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 2.625 35 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-20 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 41 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.350 18 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-21 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 42 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.350 18 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-22 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 43 ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.350 18 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-23 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 44 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 6 1.350 18 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-24 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο Ψ1 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 4 2.500 33 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-25 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο Ψ2 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 3 600 8 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-26 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 6.000 80 -

ELV-27 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΛΕΓΜΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-28 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 300 4 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-29 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 5 600 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-30 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΣΟ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 150 - ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-31 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΣΩΤ. ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 1.350 8 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-32 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΞΩΤ. ΦΟΡΕΙΟΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 1.050 14 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ELV-33 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΞΕΝ. ΦΛΥΕΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 4 1.200 16 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

Οι ανελκυστήρες του προαναφερόμενου πίνακα βρίσκονται στις εξής διευθύνσεις:

v. Από   ELV-01   έως   ELV-26  

Σισμανογλείου 1, Μαρούσι

vi. Από   ELV  -27 έως   ELV  -30  

25ης Μαρτίου 14, Μελίσσια

        

vii. Από   ELV  -  31   έως   ELV  -  32  

Πηγής & Ζαΐμη 2, Μελίσσια

viii.  Από   ELV  -  31   έως   ELV  -  32  

 Λ. Πεντέλης 137, Χαλάνδρι

2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης, ελέγχου, αποκατάστασης βλαβών (με ανταλλακτικά), απεγκλωβισμού (σε 

περίπτωση αδυναμίας του τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου) των (33) ανελκυστήρων των κτηριακών συγκροτημάτων του ΓΝΑ 

Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ και του Ξενώνα επί της Λεωφόρου Πεντέλης137 στο Χαλάνδρι, όπως περιγράφονται παραπάνω:
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3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1 Υποχρεώσεις του Συντηρητή

Ο Ανάδοχος διαθέτει και έχει προσκομίσει:

1. Βεβαίωση θεωρημένη  από το  Μητρώο που  τηρείται  στη  Διεύθυνση Ανάπτυξης  με  τα πλήρη στοιχεία  της  άδειας  και  τυχόν 
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. 

2. ISO 9001-2008 για την εγκατάσταση - συντήρηση & σχεδιασμό ανελκυστήρων.

3. Τα καθοριζόμενα υπό του Νόμου (ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008, όπως αυτή έχει διορθωθεί και ισχύει, 
άρθρο 5, παρ. 2 και ΠΔ 108/2013 ΦΕΚ 141/Α/12-6-2013, άρθρο 14, παρ. 5) συνεργεία συντήρησης σε αριθμό και άδειες. 

4. Βεβαιώσεις από την Διεύθυνση Ανάπτυξης για  τον συνολικό αριθμό των ανελκυστήρων που είναι καταχωρημένοι για συντήρηση 
στη μερίδα τους,  καθώς επίσης και  βεβαιώσεις  (από τις  αρμόδιες  Δημόσιες  Υπηρεσίες)  που να αναφέρουν  τον αριθμό των 
τεχνικών και τις άδειες του προσωπικού που απασχολούν, κατά τα αναφερόμενα στη διακήρυξη.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, ότι αποδέχεται τους όρους της  σύμβασης.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ότι μπορεί να συντηρήσει και να διαθέσει ανταλλακτικά, εάν αυτό απαιτηθεί, για 
τους δύο ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) που βρίσκονται στην πτέρυγα Μπόμπολα του Νοσοκομείου «Α. Φλέμιγκ».

3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του Συντηρητή

1. Ο συντηρητής  υποχρεούται  να  διαθέτει  τεχνικό προσωπικό με  φυσική παρουσία κατά τις  ώρες  8.00  –  16.00  για την  άμεση 
αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών. 

Το τεχνικό προσωπικό θα βρίσκεται στο Σισμανόγλειο ΓΝΑ και σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε 
άλλη κτηριακή εγκατάσταση του συγκροτήματος (Α. Φλέμιγκ - Πτέρυγα Τσαγκάρη, Α. Φλέμιγκ - Πτέρυγα Μπόμπολα, Ξενώνας 
Φλυεύς), θα δίνεται εντολή από την Τεχνική Υπηρεσία για την άμεση μετάβαση και αντιμετώπιση του προβλήματος.

2. Ο  συντηρητής  υποχρεούται  να  προβαίνει  στις  απαιτούμενες  από  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  ενέργειες  συντήρησης  των 
ανελκυστήρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008, όπως αυτή έχει διορθωθεί και ισχύει 
και συγκεκριμένα ανά δεκαπενθήμερο (συνήθως κάθε 1η και 15η εκάστου μήνα), απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες. Η Τεχνική 
Υπηρεσία μπορεί να μεταθέσει τις ημερομηνίες έναρξης των εργασιών συντήρησης, έπειτα από γραπτή ενημέρωση προς τον 
συντηρητή, ή έπειτα από γραπτό αίτημα του συντηρητή, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

3. Ο συντηρητής εκτός από την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία συντήρηση είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο 
Νοσοκομείο σε περίπτωση βλάβης ανελκυστήρα ή αδυναμίας απεγκλωβισμού από το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου σε 
διάστημα 2 ωρών το πολύ μετά την αναγγελία της βλάβης. Στην αποκατάσταση της βλάβης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που 
σχετίζονται  με  την  καλή  και  ασφαλή  λειτουργία  των  ανελκυστήρων.  Σε  περίπτωση  υπέρβασης  αυτής  της  προθεσμίας  θα 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 150,00 € ανά ώρα για τους φορειοφόρους ανελκυστήρες και 20,00 € ανά ώρα για τους λοιπούς. Ο 
συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη προσωπικού ή τεχνολογικού εξοπλισμού για την δικαιολόγηση καθυστερήσεων 
στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων. [Η αναγγελία της βλάβης θα γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με αποστολή 
τηλεομοιοτυπίας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Τεχνική Υπηρεσία. Η αναγραφόμενη ώρα θα είναι η 
αρχή της μέτρησης του χρόνου ανταπόκρισης. Κατά την προσέλευσή του συνεργείου του Αναδόχου, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 
ενέργεια συντήρησης ή επισκευής, θα πρέπει να λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία και να προσυπογράψει το ειδικό έντυπο άδειας 
εκτέλεσης  εργασιών,  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  η  ώρα  προσέλευσης,  καθώς  επίσης  τα  μέτρα  ασφάλειας  που  πρέπει  να 
ληφθούν.]

4. Ο συντηρητής θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών που θα λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως την οποία θα δηλώσει εγγράφως 
στην  Τεχνική  Υπηρεσία  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  [Στη  δήλωση  θα  αναφέρονται  τηλέφωνα  επικοινωνίας,  αριθμοί 
τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αναδόχου.]

5. Ο  συντηρητής  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  υποχρεούται  να  προβεί  στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  ανάληψη  της 
συντήρησης των ανελκυστήρων, καθώς και την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων ή βιβλίων όπως αυτά αναφέρονται  στην 
ισχύουσα νομοθεσία  (ΚΥΑ οικ.  Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.  28425 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008,  όπως αυτή έχει  διορθωθεί  και  ισχύει)  εντός  15 
ημερών καθώς και την τήρησή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

6. Θα  ευθύνεται  για  την  άμεση  εποπτεία  του  προσωπικού  του.  Η  εποπτεία  θα  ασκείται  από  τον  ίδιο  ή  εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους του, στον καθορισμένο από τη σύμβαση τόπο εργασίας.

7. Είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  και  να εφαρμόζει  τις  σχετικές  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας  καθώς και  τους νόμους  που 
αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων και να χρησιμοποιεί προσωπικό νόμιμα ασφαλισμένο. Επίσης να τηρεί 
τους  νόμους,  τις  Υπουργικές  Αποφάσεις  και  τις  Αστυνομικές  Διατάξεις  περί  υγείας  και  ασφάλειας  του  προσωπικού  που 
χρησιμοποιεί, διαθέτοντας κάθε μέσο ατομικής προστασίας για την ασφάλεια του. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά για τυχόν ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του και φέρει την αστική και ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ 
μέρους οιουδήποτε μισθωτού του καθώς και κάθε τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις του και των οργάνων αυτού.
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8. Το προσωπικό του συντηρητή υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και 
τους συνοδούς τους.

9. Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  αποζημιώνει  το  Γ.Ν.Α  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ  ΦΛΕΜΙΓΚ  για  κάθε  ζημιά  ή  βλάβη  που  θα 
προκληθεί σ’ αυτό, στις εγκαταστάσεις του, στο προσωπικό του, στους επισκέπτες του ή τρίτους και θα οφείλεται αποκλειστικά σε 
δόλο ή αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για όλη την διάρκεια ισχύος της  
σύμβασης. [Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, 
εντός του χώρου του Νοσοκομείου.]

10. Αναλαμβάνει  την υποχρέωση να ασφαλίσει  σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του τον κίνδυνο της Γενικής  Ασφαλιστικής 
Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ, για σωματικές βλάβες ή θάνατο στο εργαζόμενο στο Γ.Ν.Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ προσωπικό, 
στους επισκέπτες του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του για όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης για συνολικό καλυπτόμενο ποσό τουλάχιστον 500.000,00 €.

11. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταστήσει γνωστό εξ αρχής της σύμβασης το όνομα του Γ.Ν.Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 
στην ασφαλιστική εταιρεία ως καλυπτόμενου από την ως άνω ασφάλιση και να διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική 
κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

12. Κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη προ δέκα (10) 
τουλάχιστον ημερών εγγράφως.

13. Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  θα  παραδώσει  στο  Γ.Ν.Α  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ  ΦΛΕΜΙΓΚ  πιστοποιητικό,  το  οποίο  θα 
αποδεικνύει τη σύναψη της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης.

14. Το πρόγραμμα της  προληπτικής  συντήρησης θα εκτελείται  σύμφωνα με τις  προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των 
ανελκυστήρων και την ισχύουσα νομοθεσία περί λειτουργίας, συντήρησης και ελέγχου των ανελκυστήρων όπως αυτή θα ισχύει 
καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

15. Κατά  την  δεκαπενθήμερη  συντήρηση  αναλαμβάνει  τη  χορήγηση,  με  δαπάνες  του,  υλικών  απαραίτητων για  την  προληπτική 
συντήρηση, όπως λιπαντικά (εκτός του υδραυλικού λαδιού αντλίας), αντιδιαβρωτικά και στουπιά. 

16. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την επισκευή βλαβών κλπ. θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία, αφού πρώτα 
αναφέρονται από τον συντηρητή τα εξής :

Ι. Αν διατίθενται αποκλειστικά από τον ίδιο, ο οποίος και μόνος τα κατέχει σ’ αυτή τη μορφή:

α. Η ονομασία των ανταλλακτικών, τη χώρα προέλευσης και κατασκευής και η κωδική ονομασία αυτού.

β. Η Τεχνική Περιγραφή, σχέδια, εγχειρίδια οδηγιών κ.λ.π. του ανταλλακτικού και επίσης όποιο εργαλείο απαιτείται για την 
συντήρηση ή επισκευή του.

γ. Η αξία προμήθειάς του ως υλικού ή συσκευής ή μηχανήματος, μη εγκατεστημένου.

ΙΙ. Για τα υλικά που μπορεί να προμηθεύονται από τρίτους :

α. Τα ανωτέρω α και β. 

β. Το όνομα και η διεύθυνση των κατασκευαστών τους, ή των προμηθευτών τους.

Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα προσκομίζονται από τον συντηρητή στην Τεχνική Υπηρεσία και θα τοποθετούνται σε 
χώρο, που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο. [Επίσης ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά καινούργια 
και αμεταχείριστα, είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, τα οποία θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας και θα εγκρίνονται πριν από την τοποθέτησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.]

17. Η Τεχνική Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση διατηρεί  το  δικαίωμα της  απευθείας  προμήθειας  των ανταλλακτικών,  εφόσον  αυτή 
κρίνεται συμφέρουσα τεχνικά ή οικονομικά για την Υπηρεσία. Για την προτίμηση των υλικών θα εκτιμάται η ευρύτερη χρήση στην 
αγορά και η διαδεδομένη εμπειρία στην συντήρησή τους.

18. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον συντηρητή, γεγονός που δεν 
τον απαλλάσσει από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο συντηρητής οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες 
οδηγίες  και  υποδείξεις  που  θα  γίνονται  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου,  εφόσον  αυτές  δεν  αντίκεινται  στους 
συμβατικούς όρους.

19. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, εκτός από τις εργασίες τακτικής συντήρησης, περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες ρυθμίσεις, 
απεγκλωβισμοί καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές ήθελε παρουσιαστούν, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους   των συνήθων ανταλλακτικών   που είναι απαραίτητα για την επισκευαστική συντήρηση αποκατάστασης των βλαβών. Των 
ανωτέρω  ανταλλακτικών  εξαιρούνται  μόνο  οι  κινητήριοι  μηχανισμοί  (συμπεριλαμβανομένου  και  της  περιέλιξης  αυτών),  οι 
μειωτήρες (συμπεριλαμβανομένου τις επισκευές των στοιχείων του μειωτήρα), οι τροχαλίες παρέκκλισης και τριβής (τα ρουλεμάν 
των τροχαλιών δεν εξαιρούνται  και  θεωρούνται  εντός κόστους συντήρησης)  ,  οι  πίνακες χειρισμού και τα  inverter κεντρικών 
πινάκων κίνησης, η αντικατάσταση των συρματόσχοινων και τα σετ εσωτερικών ή εξωτερικών θυρών-θυροφύλλων. 
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20. Ο  συντηρητής  δεν  βαρύνεται  για  φθορά  ή  κακή  λειτουργία  των  μηχανημάτων,  που  προέρχεται  από  πυρκαγιά,  πλημμύρα, 
διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες οι οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση ή ζημιά που θα 
προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις.

21. Εάν για ειδικούς λόγους, κατά τη διάρκεια αποκατάστασης βλάβης των ανελκυστήρων, απαιτείται η μεταφορά τμημάτων των 
μηχανημάτων  στον  τόπο  του  συντηρητή,  αυτό  θα  γίνεται  μετά  από  έγγραφη  άδεια  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  και  τα  έξοδα 
μεταφοράς θα βαρύνουν τον συντηρητή.

22. Ο συντηρητής έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση 
των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των ανελκυστήρων καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών.

23. Εάν ο συντηρητής δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα 
της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

Δεν  περιλαμβάνεται  στην  έννοια  της  συντήρησης  κάθε  μετατροπή  ή  προσθήκη  για  τη  βελτίωση  της  λειτουργίας  των 
ανελκυστήρων ή απρόβλεπτη βλάβη μεγάλης έκτασης.  Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται  στο συντηρητή αμοιβή εργασίας 
κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας. Στην περίπτωση μη συμφωνίας το Νοσοκομείο δικαιούται να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε 
τρίτο.

Επίσης  δεν περιλαμβάνονται  στην  έννοια  της  συντήρησης  των  ανελκυστήρων οι  οικοδομικές  και  ξυλουργικές  εργασίες  των 
φρεατίων και μηχανοστασίου (πλην θαλάμου) και από τα ηλεκτρολογικά μόνο οι παροχές από τον υποσταθμό μέχρι τον κεντρικό 
πίνακα μηχανοστασίων με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ειδική προς τούτο πρόταση και γνωμάτευση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται κατόπιν ειδικής συμφωνίας όπως προβλέπεται από τα παραπάνω.

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες θα εκτελούνται από τον συντηρητή,  χωρίς να προκαλούν αναστάτωση ή να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του 
Νοσοκομείου,  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  από  7.00’  π.μ.  έως  16.00’  μ.μ.  Κατ’  εξαίρεση  μπορούν  οι  εργασίες  να 
πραγματοποιούνται  και  κατά  τη  διάρκεια απογευματινής  ή  βραδινής  βάρδιας,  ή  σε  αργίες,  για  την  εξασφάλιση της  εύρυθμης 
λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι ο συντηρητής θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης.

Ο συντηρητής με την έναρξη της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει  τα βιβλιάρια συντήρησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008, όπως αυτή έχει διορθωθεί και ισχύει.  Σε περίπτωση που δεν 
υφίστανται βιβλιάρια συντήρησης, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο συντήρησης. Στο εν λόγω ημερολόγιο θα 
καταγράφονται  οι  ενέργειες  που πραγματοποίησε  και  τυχόν  προβλήματα που  διαπίστωσε στην  λειτουργία  των  ανελκυστήρων. 
Επίσης θα καταγράφονται  η ημερομηνία  επισκέψεως, καθώς και  οι  παρατηρήσεις και  οι  προτάσεις για την αποκατάσταση των 
εκτάκτων  βλαβών  των  ανελκυστήρων,  θα  υποδεικνύονται,  δε,  όλα  τα  εξαρτήματα  ή  υλικά  που  χρειάζονται  αντικατάσταση  ή 
λειτουργούν πλημμελώς. Αντίγραφα των φύλλων συντήρησης θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Κατά τη  δεκαπενθήμερη συντήρηση ο  συντηρητής πρέπει  να εκτελεί  τις  απαραίτητες εργασίες  που προβλέπονται  από την 
αντίστοιχη νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση και τις παρακάτω:

1. Να ελέγχει όλα τα κυκλώματα ασφαλείας του ανελκυστήρα (stop, επαφών, κλειδαριών) και τα αντίστοιχα εξαρτήματα που 
παρεμβάλλονται σ' αυτά. Δηλαδή, όλους τους διακόπτες stop, φρεατίου ή μηχανοστασίου, τις επαφές και τις κλειδαριές των 
θυρών, είτε πρόκειται για ανοιγόμενες είτε για αυτόματες θύρες. 

2. Να ελέγχει οπτικά τα συρματόσχοινα και τα σημεία ανάρτησης τους, καθώς και πιθανή ολίσθησή τους στην τροχαλία τριβής.
3. Να  ελέγχει  και  να  ρυθμίζει  το  σύστημα  πέδης  του  κινητήριου  μηχανισμού  και  να  ενημερώνει  εγγράφως  την  Τεχνική 

Υπηρεσία για τυχόν δυσλειτουργία του.
4. Να ελέγχει τα κυκλώματα φωτισμού και ενδείξεων του φρεατίου, μηχανοστασίου και θαλάμου.
5. Να ελέγχει την ηχητική σήμανση κινδύνου.
6. Να ελέγχει  τους  τερματικούς  διακόπτες  ασφαλείας,  καθώς  και  το  σύστημα  ισοστάθμισης  του  ανελκυστήρα  και  να  το 

ρυθμίζει αν απαιτείται.
7. Να  ελέγχει  για  τυχόν  διαρροές  λαδιού  στους  σωλήνες  λαδιού  και  στις  τσιμούχες  του  εμβόλου  στους  υδραυλικούς 

ανελκυστήρες.
8. Καθάρισμα και λίπανση των οδηγών.
9. Να ελέγχει και να καθαρίζει τα φρεάτια των ανελκυστήρων, από υλικά που συσσωρεύονται στον πυθμένα τους.

Κατά τη εξαμηνιαία συντήρηση ο συντηρητής πρέπει να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες που προβλέπονται από την αντίστοιχη 
νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση και τις παρακάτω:

1. Έλεγχος των εξαρτημάτων που παρεμβάλλονται στα κυκλώματα ισχύος και φωτισμού (ασφαλειοδιακόπτες - καλωδιώσεις - 
κλέμες).

2. Έλεγχος του αυτόματου διακόπτη και των ρελέ ισχύος.
3. Έλεγχος του ηλεκτρονόμου διαφυγής κατόπιν πραγματικής δοκιμής.
4. Καθάρισμα, έλεγχος ρύπανσης και φθορών του μειωτήρα στροφών. Συμπλήρωση ή αντικατάσταση λιπαντικού.
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5. Έλεγχος φθορών στα αυλάκια της τροχαλίας τριβής κα των τροχαλιών παρέκκλισης.
6. Έλεγχος του ηλεκτρικού κινητήρα (ακουστικός, έλεγχος θερμοκρασίας τυλιγμάτων). 
7. Έλεγχος του ρυθμιστή ταχύτητας.
8. Έλεγχος της πλάκας οροφής του φρεατίου καθώς και της μεταλλικής βάσης έδρασης του κινητήριου μηχανισμού.
9. Έλεγχος  του  λαδιού  στη  δεξαμενή  λαδιού  του  υδραυλικού  ανελκυστήρα.  Επιθεώρηση  του  μπλοκ  βαλβίδων  και  αν 

απαιτείται επαναρίθμισή του.
10. Εξαερισμός συγκροτήματος εμβόλου - κυλίνδρου.
11. Έλεγχος των στηριγμάτων των οδηγών και των κλεμών στερέωσης.
12. Έλεγχος του συστήματος αρπάγης και επαναρίθμισή του. 
13. Έλεγχος του εύκαμπτου καλωδίου για τυχόν φθορές.
14. Έλεγχος, καθάρισμα και αντικατάσταση αν απαιτείται των πέδιλων ολίσθησης.
15. Έλεγχος των ελατηρίων ανάρτησης και της τάσης που εφαρμόζεται στα συρματόσχοινα. Η τάση πρέπει να είναι ίδια σε όλα 

τα συρματόσχοινα για να καταπονούνται ομοιόμορφα. Καθάρισμα των συρματόσχοινων.
16. Έλεγχος των θυρών και των λοιπών εξαρτημάτων τους.
17. Έλεγχος των επικαθήσεων.
18. Ακουστικός έλεγχος του ανελκυστήρα για εντοπισμό πιθανών βλαβών ή φθορών που δεν έχουν εντοπιστεί στις επιμέρους 

συντηρήσεις.
Πριν την έναρξη της συντήρησης, ο συντηρητής αναρτά στις εισόδους του ανελκυστήρα την πινακίδα με την ένδειξη «επιθεώρηση - 
συντήρηση του ανελκυστήρα», έτσι ώστε να είναι ενημερωμένοι οι χρήστες του ανελκυστήρα.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΉ 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών συντήρησης  θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και  Παραλαβής (ΕΠΠ) και  θα οριστεί   υπεύθυνος παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης από πλευράς της 
Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Η ΕΠΠ παρακολουθεί  την πορεία εξέλιξης   των  εργασιών  και  είναι  αρμόδια  για την  έγκριση και  πιστοποίηση του συνόλου  των 
παραδόσεων. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη 
των εργασιών κάθε φάσης.
Ο  Ανάδοχος  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εξέλιξης  των  εργασιών  συντήρησης  θα  συνεργάζεται  στενά  με  την  ΕΠΠ  και  τον  υπεύθυνο 
παρακολούθησης   των εργασιών και  θα παρέχει  τα απαραίτητα  στοιχεία,  διευκολύνοντας  το έργο του συντονισμού  και  ελέγχου. 
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος  ενημερώνει τον  υπεύθυνο παρακολούθησης  των εργασιών   που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή,  για 
τον  βαθμό ολοκλήρωσης  των εργασιών,  τις  τυχόν   οι  αποκλίσεις  από τον αρχικό προγραμματισμό,  τα διάφορα προβλήματα που 
ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει μη συμμόρφωση 
με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές  ενέργειες  και  να  αναφέρει  αυτές  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  5  εργάσιμες  ημέρες  από  τη  γνωστοποίηση  των  σχετικών 
ευρημάτων. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠ  μπορεί να παρατείνει το διάστημα των  πέντε ημερών .
Εφόσον  διαπιστωθεί  μη  συμμόρφωση  και  μετά  τις  διορθωτικές  ενέργειες,  παράλειψη  διορθωτικών  ενεργειών  ή  πρόθεση 
παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 
έκπτωτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι το ένα (1) έτος.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……../……../……..                                                   ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……../……../……..

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ……………………………€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις  που βαρύνουν τον προμηθευτή:
α)  8% ή 4% προκαταβολή φόρου 
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%, επ’ αυτού χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Η σύμβαση διέπεται από τις  διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων» και του 
Ν.4412/06 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

Το ποσό της  συνολικής  δαπάνης  θα καταβληθεί  στον  δικαιούχο σε ευρώ μετά τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος  από τον 

Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4152/2013.
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Ο  προμηθευτής  υπέβαλε  την  υπ΄  αριθμ.  …………………………………………………… εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της 

………………………………………………………………………………………… ποσού …………........

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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