
 
ΘΕΜΑ: ΑΡΙΘ. 41/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» & ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις λοιπές διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας 

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21-35 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄47) όπως ισχύει σήμερα 
 3. Το αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. σχετικά με διευκρινιστικές 

οδηγίες για τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και 

Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής 

Αρχής Προμηθειών Υγείας» 
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α΄95) όπως ισχύει σήμερα 
 5. Την αριθμ. 15/20-06-2018 (Θ.20) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου 
 6. Το αριθ. 9627/12-07-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 
 7. Την αριθμ. 903/11.07.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΔΑΘ46906Ω-ΞΙΥ) 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη 

αναδόχου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  CPV 50750000-7 του Νοσοκομείου & του Κ.Ψ.Υ. 

για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 6.057,94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με συλλογή 

προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά,  καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή 

κλειστών τεχνοοικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 

25-07-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ.  

 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή 

και για τους επτά (7) ανελκυστήρες (των έξι (6) ανελκυστήρων του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

και του ενός (1) ανελκυστήρα του Κ.Ψ.Υ. Ιωαννίνων και όχι για επιμέρους. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 
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α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 

σφραγισμένη προσφορά στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών τoυ Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. 

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» μέχρι την 25η.07.2018 και ώρα 11 :00 π.μ.  

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Α) η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα  β) Ο πλήρης 

τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση ενδιαφέροντος γ) Ο αριθμός της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος,  δ) Η ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ε) Τα 

στoιχεία τoυ απoστoλέα.      

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.  

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών 

από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του  

Νοσοκομείου από την ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  του Διαγωνισμού, η οποία, 

αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο 

αυτών. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.   

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, 

την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των 

προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.   

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  

βάσει της τιμής, στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων 

παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή και για τους επτά (7) ανελκυστήρες και όχι ανά ανελκυστήρα και 

σύμφωνα με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, όπως  αυτά 

προβλέπονται  στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από 

το νόμο κρατήσει οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο  και είναι οι ακόλουθες: 

1. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό). 

2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 

204/Α΄/15.9.2011- Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). Σημειώνεται ότι η κράτηση επιβαρύνεται 

με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο 

Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου 

3. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013). 

4. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 



Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 

άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το 

αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα 
υπολογίζεται χωριστά. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να επισυνάψουν και τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους 

όρους της πρόσκλησης  

2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας 

Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά σε δυο (2) αντίτυπα.  

Στην Τεχνική προσφορά θα αναφέρονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης. Επίσης θα 

επισυνάπτεται πιστοποιητικό ISO 9001 (πρωτότυπο ή αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο). 

Στην Οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά αλλά και για 

το σύνολο αυτών υποχρεωτικά. 

Αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης του διαγωνισμού καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί με 

τον χορηγητή αποτελούν οι παρακάτω όροι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                          
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Με την παρούσα ανάθεση θα γίνει η Ετήσια Προληπτική & Διορθωτική Συντήρηση των 6 
ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ήτοι των: 1.1 Φαρμακείου, 5.2 
και 5.3 (Δίδυμοι), 8.1 (Εξωτερικά Ιατρεία), 10.1  (Αποστείρωση) και 12.1 (Διοίκησης) και του ενός (1) 
ανελκυστήρα του Κ.Ψ.Υ. Ιωαννίνων, (σύνολο επτά 7).  
2. Η προσφορά θα δοθεί υποχρεωτικά για το σύνολο των επτά ανελκυστήρων. 
3. Ο «Συντηρητής» πρέπει 
3.1 Να είναι τεχνική εταιρεία η οποία να είναι στελεχωμένη με ένα τουλάχιστο διπλωματούχο Η.Μ. 
Μηχανικό με τα απαιτούμενα προσόντα και προσωπικό που απαιτούνται από τη νομοθεσία. 
3.2 Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση, επισκευή και εκσυγχρονισμό ανελκυστήρων σε 
παρόμοιας κλίμακας και είδους κτήρια. 
3.3 Να έχει αποδεδειγμένη γνώση των ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών των ανελκυστήρων του 
Νοσοκομείου και να είναι σε θέση να προμηθεύσει με κάθε υλικό τους ανελκυστήρες. 
4. Ο ανάδοχος θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 
5. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από συνεργείο με επικεφαλής αδειούχο συντηρητή και 
έναν ακόμα τουλάχιστον αδειούχο συντηρητή, οι οποίοι οφείλουν να παρευρίσκονται επί τόπου στο 
έργο.  
6. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ο ανελκυστήρας 5.1 (Τηλεφωνείου) 
επισκευαστεί, τότε θα συμπεριληφθεί στην συντήρηση των 8 ανελκυστήρων χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση.   
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Για την διενέργεια της συντήρησης, ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία 
και πρότυπα περί εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας ανελκυστήρων και ιδιαίτερα 
με: 

την ΚΥΑ ΦΑ/9.2/28425/1245/08    (ΦΕΚ-2604/Β/22-12-08), 
την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997), 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2, 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80, 
τα ισχύοντα πρότυπα για ανελκυστήρες εγκαταστημένους πριν την εφαρμογή των προτύπων ΕΛΟΤ 
ΕΝ 81-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2. 
Οι κανόνες της Τεχνικής και εμπειρίας για την λειτουργικότητα και την ασφάλεια. 
 
3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι εργασίες συντήρησης θα πληρώνονται με το μήνα.  
Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά αλλά και για το 
σύνολο αυτών υποχρεωτικά. 
4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
Θα εκτελεστούν οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω. 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
1. Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών προληπτικής και διορθωτικής 
συντήρησης σε όσους ανελκυστήρες βρίσκονται σε λειτουργία. 
Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται, δύο φορές το μήνα σε κάθε ανελκυστήρα. 
Οι εργασίες εκτελούνται όπως ακριβώς προκύπτουν ανά μήνα – τρίμηνο και ανελκυστήρα από το 
Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης που θα παραλάβει ο συντηρητής από την Τεχνική Υπηρεσία με 
την έναρξη της σύμβασης. 
Υποχρέωση του συντηρητή είναι η άριστη εμφάνιση των εγκαταστάσεων των μηχανοστασίων και 
φρεατίων των ανελκυστήρων. 
2. Ο συντηρητής οφείλει να ενημερωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία για το πρόγραμμα Η/Υ 
(λογισμικό) που χρησιμοποιείται για την έκδοση του Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης των 
Ανελκυστήρων, και να παραδώσει εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη της συντήρησης, πρόταση 



σε ηλεκτρονική μορφή, για όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις-προσαρμογές που πρέπει να γίνουν 
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 ώστε να συμπεριληφθεί και η λίστα ελέγχου 
ανά ανελκυστήρα (check list) στο πρόγραμμα συντήρησης. Σε περίπτωση μη έγκρισης της αποβληθείσας 
πρότασης, από την Τεχνική Υπηρεσία οφείλει εντός 5 ημερών να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, 
νέα βελτιωμένη πρόταση σύμφωνη με τις διορθώσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
3. Για την διορθωτική συντήρηση ο συντηρητής υποχρεούται να βρίσκεται στον χώρο του 
Νοσοκομείου το δυνατόν συντομότερα και πολύ εντός 90min μετά την ειδοποίηση του εξασφαλίζοντας 
την δυνατότητα ανεύρεσης του από αρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου ανά πάσα στιγμή του 
24ώρου, σε αριθμούς τηλεφώνου που θα κατατεθούν στην Τεχνική Υπηρεσία. 
Εύλογος χρόνος διάγνωσης της βλάβης αυτής καθορίζονται οι 24 ώρες από την άφιξη του τεχνικού του 
συντηρητή στο Νοσοκομείο. 
Εύλογος χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών στο Νοσοκομείο από την γραπτή παραγγελία τους 
θεωρούνται οι 2 κανονικές ημέρες εργασίας. 
Εύλογος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης θεωρείται οι 72 ώρες εκτός εκείνων των περιπτώσεων που 
απαιτούνται επισκευές σε εργαστήριο (π.χ. καταστροφή περιέλιξης κινητήρα ή πηνίων των φρένων 
κ.λ.π.). 
4. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των αναφερόμενων στην παράγραφο 4, ο συντηρητής υποχρεούται 
να παράσχει συντήρηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, άνευ τιμήματος και ως εξής: για κάθε 
ημέρα υπερβαίνουσα τις συμφωνηθείσες προθεσμίες θα παρατείνεται κατά το διπλάσιο της υπέρβασης 
η διάρκεια της σχετικής σύμβασης. 
5. Σε κάθε τακτική ή έκτακτη επιθεώρηση του ανελκυστήρα από τον συντηρητή, ή ειδικού αυτού 
συνεργείου και πριν την έναρξη αυτής υποχρεούται ο επικεφαλής του συνεργείου να ειδοποιεί τον από 
το Νοσοκομείο ορισθέντα τεχνικό για να παρακολουθεί την επιθεώρηση. 
Ο ως άνω τεχνικός του Νοσοκομείου υποχρεούται να τηρεί ειδικό έντυπο στο οποίο θα σημειώνεται η 
εκτέλεση κάθε επιθεώρησης ως και τα αποτελέσματα αυτής. 
Όλες οι καταχωρήσεις αυτές στο ειδικό αυτό έντυπο θα υπογράφονται κάθε φορά από τον Τεχνικό του 
Νοσοκομείου και τον συντηρητή. 
Για τη διενέργεια των προληπτικών ή επανορθωτικών συντηρήσεων ο συντηρητής οφείλει να λαμβάνει 
μέριμνα για τον περιορισμό της πρόκλησης αναστάτωσης στη λειτουργία του Νοσοκομείου, με σωστό 
προγραμματισμό του χρόνου αποκατάστασης και την απαραίτητη σήμανση στις θύρες των 
ανελκυστήρων.  
6. Η έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής των μηνιαίων αποζημιώσεων θα 
πραγματοποιείται μόνον κατόπιν προσαγωγής των πιο πάνω εντύπων και των μηνιαίων - τριμηνιαίων 
Προγραμμάτων Προληπτικής Συντήρησης στην ΤΥ και εξακρίβωσης της εκτέλεσης όλων των 
προβλεπόμενων υποχρεώσεων. 
Η πληρωμή θα γίνεται μόνο για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν και συντηρούνται από τον 
Ανάδοχο. 
7. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Συντηρητής υποχρεούται να υποβάλει τιμοκατάλογο 
προσφοράς των βασικών και κρίσιμων ανταλλακτικών. 
Όλα τα ανταλλακτικά όπως κοχλίες, ελατήρια επαφές, ψήκτρες κ.λ.π. οι επισκευές μεγάλης σημασίας 
και εκείνες που γίνονται σε εργαστήρια, προερχόμενες από ανώτερη βία ή από ειδικές εξωτερικές 
περιστάσεις (όπως π.χ. καταστροφή της περιελίξεως των κινητήρων και των πηνίων των φρένων) κ.λ.π. 
ως και τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε κανονική φθορά και όχι σε αμέλεια συντήρησής τους, 
εξαιρούνται της παρούσης συμφωνίας συντηρήσεως και θα πληρώνονται ιδιαίτερα. 
Διευκρινίζεται ότι τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κ.λ.π. για την υπόψη συντήρηση θα 
είναι κατά κανόνα του ιδίου κατασκευαστή με τα προς αντικατάσταση. 
8. Υποχρέωση του συντηρητή είναι η άριστη εμφάνιση των εγκαταστάσεων των μηχανοστασίων 
και φρεατίων των ανελκυστήρων. 
9. Ο συντηρητής θα ευθύνεται καθ’ όλη της διάρκεια της ισχύος της παρούσης για την ακριβή και 
πιστή τήρηση και εφαρμογή όλων των κειμένων διατάξεων Νόμου ως και Αστυνομικών ή άλλης 
οιασδήποτε αρχής για την ορθή συντήρηση των ανελκυστήρων καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων 
μέτρων για την διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας. 



10. Ο συντηρητής θα ευθύνεται δια κάθε ζημιά ή βλάβη που προκλήθηκε από αυτόν ή από το 
συνεργείο του (εργοδηγών, τεχνιτών, εργατών κ.λ.π.) στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων ή σε 
οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα της οικοδομής, υποχρεούται δε να τις αντικαθιστά αμέσως και με δικές του 
δαπάνες. 
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
1. Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που προξενηθεί είτε στο προσωπικό του Νοσοκομείου είτε 
σε οποιονδήποτε τρίτον κατά την λειτουργία των ανελκυστήρων που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
αυτού του ιδίου ή των από αυτόν εντεταλμένων για την συντήρηση, ευθύνεται απόλυτα και 
αποκλειστικά αυτός, υποχρεούμενος να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχημα 
προξενηθείσα σ' αυτόν βλάβη ή ζημιά. Ο συντηρητής σε περίπτωση ανακοίνωσης από το Νοσοκομείο 
κοινοποιηθησομένης σ' αυτόν αγωγής αποζημίωσης για τυχόν ατύχημα δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει 
αυτός τον δικαστικό αγώνα τιθεμένου του Νοσοκομείου εκτός δίκης, αναλαμβάνοντας συγχρόνως την 
όλη δικαστική δαπάνη.  
2. Η ευθύνη του Συντηρητή περιορίζεται στην αποκατάσταση της βλάβης των ανελκυστήρων και δεν 
επεκτείνεται στην αποκατάσταση ζημιών άλλων συσκευών.  
3. Ο συντηρητής θα ευθύνεται καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, από την έναρξη της προληπτικής 
και διορθωτικής συντήρησης των ανελκυστήρων για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή όλων 
των κειμένων διατάξεων Νόμου ως και Αστυνομικών ή άλλης οποιασδήποτε Αρχής.  
4. Ο συντηρητής σε περίπτωση ανακοίνωσης από το Νοσοκομείο, κοινοποιηθησομένης σ' αυτό 
αγωγής αποζημίωσης για τυχόν ατύχημα, δηλώνει ρητά ότι επιθυμεί να παρέμβει στην δίκη και 
αναλαμβάνει αυτός τον δικαστικό αγώνα, τιθεμένου του Νοσοκομείου εκτός δίκης, αναλαμβάνοντας 
συγχρόνως την όλη δικαστική δαπάνη.  
5. Σε περίπτωση παράβασης κάποιων εκ των παραπάνω όρων από τον συντηρητή το Νοσοκομείο 
δικαιούται κατ' απόλυτο αυτού κρίση να επιβάλει στον συντηρητή κυρώσεις. 
6. Ο συντηρητής υποχρεούται να ασφαλίζει τους από αυτόν συντηρούμενος ανελκυστήρες σε 
ασφαλιστική εταιρεία της έγκρισης του Νοσοκομείου, για αστική ευθύνη καλύπτουσα 1.200 Ευρώ για 
μεμονωμένο ατύχημα και 3600 Ευρώ για ομαδικά. Επίσης οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το 
απασχολούμενο, στην εν λόγω συντήρηση προσωπικό του στα από τον  Νόμο προβλεπόμενα Ταμεία. 
 
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 
εντολές της Υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορούν να εφαρμοστούν 
οι διατάξεις του άρθρου 218 (Ποινικές ρήτρες) ή μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με τις συνέπειες που 
αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 


