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 ΠΡΟΚΛΗΗ σπ΄αριθ. 27/2022 

Εκδήλφζη ενδιαθέρονηος για ηην προμήθεια ηης «Τπηρεζίας 

Επιζκεσής και σνηήρηζης Εγκαηαζηάζεφν Κηιρίοσ (Εηήζια σνηήρηζη 

Ανελκσζηήρφν και Έκδοζη Πιζηοποιηηικών Καλής Λειηοσργίας)» για ηις 

ανάγκες ηοσ Νοζοκομείοσ 

 
ΠΡΟ 

ενδιαθερόμενοσς οικονομικούς θορείς 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

(Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Σελ αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ 2397/17-01-2020 (ΦΔΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) 

απφθαζεο δηνξηζκνχ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

4. Σελ αξηζκ. 220/7376/04-05-2022 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 
ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο «Τπεξεζίαο Δπηζθεπήο θαη 
πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίνπ (Δηήζηα πληήξεζε Αλειθπζηήξσλ θαη 
Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Καιήο Λεηηνπξγίαο)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ  
5. Σελ αξηζ. 232/7654/09-05-2022 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: «Έγθξηζε 1) 
αλαγθαηφηεηαο-ζθνπηκφηεηαο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 2.129,92€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο «Τπεξεζίαο Δπηζθεπήο 
θαη πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίνπ (Δηήζηα πληήξεζε Αλειθπζηήξσλ 
θαη Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Καιήο Λεηηνπξγίαο)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 2) ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 3) πξνζρεδίνπ πξφζθιεζεο γηα 
ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 
 
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» θαιεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Παξαζθεπή 

03-06-2022 θαη ψξα 14:00 κ.κ. πξνζθνξά γηα ηελ εηήζηα  πξνκήζεηα ηεο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΧΝ 

ΠΑΣΡΧΝ 

‘Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο’ 



«Τπεξεζίαο Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίνπ (Δηήζηα 

πληήξεζε Αλειθπζηήξσλ θαη Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Καιήο Λεηηνπξγίαο)» 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 1.717,68€ 

άλεπ ΦΠΑ. 

      Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο 

ππεξεζίαο κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. Η 

ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά.  

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Γεπηέξα 

 06-06-2022 θαη ψξα 10:00 π.κ.   

         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη 

λα κελ ππάξρεη γηα ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα 

χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ 

πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί 

ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ ηα 

αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 

ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β 

(απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 

ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 



265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 

ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 

(Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 

2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 

139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα 

κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 

 

 

 

 

 



Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

ζαο λα καο πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο 

άλσ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 

3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη επίζεο Τπεχζπλε Γήισζε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ- ΠΙΝΑΚΑ  ΠΟΟΣΗΣΧΝ 

 
Τπηρεζίες Επιζκεσής & σνηήρηζης Εγκαηαζηάζεφν Κηιρίοσ 

 (σνηήρηζη Ανελκσζηήρφν & Έκδοζη Πιζηοποιηηικών Καλής Λειηοσργίας) 

ΑΦΟΡΑ: Σρεις  Ανελκσζηήρες  ηοσ Νοζοκομείοσ  &  Ένα Ανελκσζηήρα  

ηης Φστιαηρικής Κλινικής Παιδιών & Εθήβφν 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. ην Γηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά ηερληθά γξαθεία ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ ηα 
νπνία έρνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
θαη είλαη θαηαρσξεκέλα ζην κεηξψν ζπληήξεζεο πνπ ηεξεί ε Γηεχζπλζε απηή θαη 
δηαζέηεη ηα θαηάιιεια κέζα θαη πξνζσπηθφ.  Η κε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο 
άδεηαο απηήο, ζπλεπάγεηαη ηνλ άκεζν απνθιεηζκφ ηνπ γξαθείνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

2.  Ο θάζε δηαγσληδφκελνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
βεβαίσζε φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
νπνίαο είλαη ε παξνχζα, έρεη επί ηφπνπ εμεηάζεη ηνπο αλειθπζηήξεο θαη γλσξίδεη ηελ 
θαηάζηαζή ηνπο. 

3.  Σα ηερληθά γξαθεία πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζπληήξεζε θαη 
εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξσλ θαη λα απαζρνινχλ ηερληθφ  πξνζσπηθφ ηνπιάρηζηνλ 
ηελ ηειεπηαία 5εηία κε άδεηεο Γ΄ εηδηθφηεηαο. 

4.  Ο θάζε δηαγσληδφκελνο επίζεο απνδέρεηαη φηη ζα αληαπνθξίλεηαη ενηός μίας (1) 
ώρας  ηο πολύ ζε κάθε αναγγελία βλάβης, ζε περίπηφζη σπέρβαζης ασηής 
ηης πξνζεζκίαο ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 25 € αλά ψξα, ε νπνία αθαηξείηαη απφ 
ηελ ακνηβή ηνπ θαη ε νπνία ηζρχεη θαη επαλαιακβάλεηαη θαη γηα θάζε εηθνζηηεηξάσξν 
(24σξν) αδηθαηνινγήηνπ ζηακαηήκαηνο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε αλειθπζηήξα πνπ 
ζπληεξεί. 

5.  Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη νπνηνλδήπνηε άιιν θαηά ηελ θξίζε 
ηεο γηα ηελ επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο, εθφζνλ ν ζπληεξεηήο δελ αληαπνθξηζεί θαη ε 
φπνηα δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ πξνθχςεη ζα γίλεη απαηηεηή απφ ηνλ ίδην θαη ηνλ 
βαξχλεη εμ νινθιήξνπ. 

6.  ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξεηήο δελ πξνιαβαίλεη ζηελ ζπληήξεζε θαη 
επηζεψξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη 



κέζα ζηα νξηδφκελα ρξνληθά φξηα, ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη 
έθπησην. 

7.  Ο θάζε δηαγσληδφκελνο ζα έρεη ζηαζεξή βάζε αλαγγειίαο βιαβψλ πνπ ζα 
ιεηηνπξγεί επί 24σξνπ βάζεσο ηελ νπνία ζα δειψζεη εγγξάθσο ζηελ ππεξεζία ηνπ 
θάζε θηεξίνπ. 

8.  Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5)  
εκεξψλ, ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηελ Γηεχζπλζε 
Αλάπηπμεο ή άιιν θνξέα πνπ απαηηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία  γηα ηελ αλάζεζε - 
αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο. 

 9.  Οη δηαγσληδφκελνη ηέινο πξέπεη λα έρνπλ ππ’ φςε ηνπο φηη κεηά  ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, θάζε πιηθφ πνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζηνπο αλειθπζηήξεο, 
ηφζν ζηελ ζπληήξεζε φζν θαη ζηελ πεξίνδν ησλ επηζθεπψλ, ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν 
θαηά CE ή ΔΝ θαη ζα είλαη απνδεθηφ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, φζνλ αθνξά ζηελ 
πνηφηεηα ηνπ άιια θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπ. Τιηθά πνπ δελ γίλνληαη δεθηά απφ ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία απαγνξεχεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηνπο αλειθπζηήξεο. ε θάζε 
επηζθεπή ηα αθαηξνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ κεηνδφηε ζηελ επηηξνπή 
αρξήζηεπζεο. 

10.  Οη δηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο 
γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ. Δπίζεο δεζκεχνληαη γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ 
απαηηήζεσλ, ησλ θαλνληζκψλ απνθάζεσλ, δηαηαγκάησλ θαη λνκνζεηηθψλ 
ξπζκίζεσλ, πεξί ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ, ΚΤΑ 
Φ9.2/29362/1957/05 (ΦΔΚ 1797/Β/21-12-2005). 

11.  Η ζπληήξεζε πνπ ζα γίλεηαη δχν θνξέο ην κήλα ζα πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ζην 
ζπξκαηφζρνηλν & ηελ καλδάισζε ησλ ζπξψλ, ηελ ιίπαλζε ησλ νδεγψλ ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηπρφλ θζαξκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη νηηδήπνηε ζπληειεί ζηε 
ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ κε επζχλε ηνπ ζπληεξεηή. 

12. Ο αθξηβήο ππνινγηζκφο ηεο εκέξαο ζα γίλεηαη κέζα ζε εξγάζηκε, κεηά απφ 
ζπλελλφεζε θαη επίβιεςε ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ψζηε λα κελ 
παξαθσιχεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία, ηδίσο ζε εκέξεο θαη ψξεο απμεκέλεο θίλεζεο. 

13. Σν λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα αγνξάζεη ηα αληαιιαθηηθά 
απηά απφ ηνλ ζπληεξεηή. 

14. Σν λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα πξνο γλσκάηεπζε ελδερνκέλνπ ηερληθνχ 
πξνβιήκαηνο, λα δεηήζεη βνήζεηα απφ εηαηξείεο πηζηνπνίεζεο ή απφ ην Σ.Δ.Δ θαη ην 
ππνπξγείν Βηνκεραλίαο πνπ επνπηεχεη θαη αδεηνδνηεί αλειθπζηήξεο. 

15. Σα αληαιιαθηηθά πνπ αιιάδνπλ ζα θσδηθνπνηνχληαη θαη ζα θπιάζζνληαη ζην 
κεραλνζηάζην ησλ αλειθπζηήξσλ. 

16.    Δηήζηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ην αξκφδην ειεγθηηθφ 
ηερληθφ θνξέα  κε δαπάλε αλαδφρνπ ζπληεξεηή. 

17.  Μεηά απφ ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ην Ννζνθνκείν ζα αλαιακβάλεη νηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο γηα δαπάλεο αληαιιαθηηθψλ έσο ηνπ  πνζνχ ησλ 200 € + ΦΠΑ θαη ε 
επηζθεπή βαξαίλεη ηνλ αλάδνρν. 

18.  Πέξαλ ησλ 200 € + ΦΠΑ κεηά ην έγγξαθν ηνπ ζπληεξεηή ην Ννζνθνκείν ζα έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα λα ελεξγεί πξφρεηξν δηαγσληζκφ ή αλάζεζε ζε άιιν 
γξαθείν ζπληεξήζεσλ ζχκθσλα κε ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Απηφ 
ζα αθνξά εξγαζία + πιηθά. 

19.  Γαπάλεο γηα πιηθά αλειθπζηήξσλ ην Ννζνθνκείν ζα έρεη ηελ επρέξεηα θαη ην 
δηθαίσκα γηα φια ηα πνζά ησλ πιηθψλ θαη δαπαλψλ ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ην 
Οηθνλνκηθφ πκθέξνλ Σνπ.  

 



ΕΙΔΙΚΑ 

1.  Ο ζπληεξεηήο νθείιεη λα εηδνπνηεί έγθαηξα θαη γξαπηά ηελ Τπεξεζία γηα ηα ηπρφλ 
αληαιιαθηηθά ή κέξε ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε ιφγσ 
θζνξάο ή βιάβεο. 

2. Γηα θάζε αλειθπζηήξα ζα ηεξείηαη µε επζχλε ηνπ ζπληεξεηή εηδηθφ βηβιίν ζην 
νπνίν ζα ζεκεηψλνληαη απφ ηνλ ζπληεξεηή νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θάζε κνξθήο, 
θαζψο θαη φιεο νη επηζεσξήζεηο ή ηπρφλ δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο, θαη ζα 
πξνζππνγξάθνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο Σερληθνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ην βηβιίν 
απηφ ζα ζεκεηψλνληαη επί πιένλ απφ ηνλ ζπληεξεηή πξνεηδνπνηεηηθά θαη έγθαηξα, νη 
ηπρφλ απαξαίηεηεο επηζθεπέο πνπ νθείινληαη ζε θζνξά ρξήζεσο.  

3.  Ο ζπληεξεηήο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ ζα  πξνμελεζεί µε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ζα νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε ηνπ ίδηνπ είηε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ είηε νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, επζχλεηαη 
απφιπηα θαη απνθιεηζηηθά, θαη ππνρξεψλεη λα απνδεκηψζεη ηνλ ή ηνπο παζφληεο γηα 
θάζε βιάβε ζσκαηηθή ή άιιε πνπ ζα πξνμελεζεί  απφ ην αηχρεκα. 

4. Η ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζπλεξγείν ζπληήξεζεο πνπ απνηειείηαη 
απφ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ειεθηξνηερλίηε Γ΄ εηδηθφηεηαο θαη έλαλ βνεζφ ειεθηξνηερλίηε 
Γ΄ εηδηθφηεηαο ή ειεθηξνηερλίηε Γ΄ εηδηθφηεηαο. Ο αξηζκφο ησλ ζπληεξήζεσλ ζε 
φινπο ηνπ αλειθπζηήξεο αλέξρεηαη ζε δχν θνξέο ην κήλα θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά ηεο ψξαο ή φζν 
πεξηζζφηεξν απαηηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο (άξζξα 4 θαη 5 
ηεο αξηζκ. νηθ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008 ΚΤΑ).  Ο ζπληεξεηήο κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο θάζε ζπληήξεζεο-επηζθεπήο νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα 
ππνγξάςεη ην βηβιίν  «πληήξεζεο-Δπηζθεπήο Αλειθπζηήξσλ» πνπ δηαηεξεί ε 
ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 

5. Ο ζπληεξεηήο κεξηκλά θαη ελεκεξψλεη ην λνζνθνκείν γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 
κέηξσλ θαη ηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο. Η ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο θαη 
λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ηπρφλ ρξήδνπλ 
επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην λνζνθνκείν δε ζπκθσλεί κε ηελ 
εθηίκεζε ηνπ ζπληεξεηή, έρεη ην δηθαίσκα λα απεπζπλζεί ζε θνξέα ειέγρνπ ηεο 
επηινγήο ηνπ ή ζε εηδηθφ πξαγκαηνγλψκνλα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 
(άξζξν 6 παξ.4 ηεο αξηζκ. νηθ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008 ΚΤΑ). 

6.  Σν λνζνθνκείν δελ κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ επηζθεπή ή ινηπέο εξγαζίεο ζηνπο 
αλειθπζηήξεο ζε άιια πξφζσπα εθηφο ηνπ ζπληεξεηή-πξνκεζεπηή (άξζξν 8 παξ. 4 
ηεο αξηζκ. νηθ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/ 22-12-2008 ΚΤΑ). Χζηφζν ην λνζνθνκείν δε 
δεζκεχεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα πξνκεζεχεηαη ηα αληαιιαθηηθά, πνπ ζα 
απαηηεζνχλ θαηφπηλ βιαβψλ ή ζπλήζνπο ρξήζεο, απφ ηνλ ζπληεξεηή-πξνκεζεπηή.  

7. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο λα παξαδίδεη ηα 
θζαξκέλα ή θαηεζηξακκέλα αληαιιαθηηθά ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ. 
Σα αληαιιαθηηθά πνπ αιιάδνπλ ζα θσδηθνπνηνχληαη θαη ζα θπιάζζνληαη ζην 
κεραλνζηάζην ησλ αλειθπζηήξσλ. 

8.  Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο νθείιεη λα πξνβεί κε δηθή ηνπ δαπάλε ζε εηήζηα έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθνχ θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηηθφ ηερληθφ θνξέα. 

9.  Οη ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο ζηνλ δηαγσληζκφ λα θαηαζέηνπλ ηηκνθαηάινγν 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ  ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αλειθπζηήξα νθείιεη λα ηα 
πιεξψζεη ην λνζνθνκείν. Δπίζεο λα δηεπθξηλίδεηαη ε δηάξθεηα δσήο πνπ ζα έρνπλ ηα 
πιηθά απηά θαηά ηελ ρξήζε ηνπο. 

 

 



ΔΙΑΦΟΡΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ - (ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΧΝ & ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΛΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ) 

ΕΙΔΟ 
ΠΟ
ΟΣΗ
ΣΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΧ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ24% 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ ΣΟ 
ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

3 ΣΔΜΑ ΥΙΑ 252,00 756,00 181,44 937,44 

ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ ΣΗΝ 
ΠΑΙΓΟΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΑΙΓΙΧΝ & ΔΦΗΒΧΝ   

1 ΣΔΜΑ ΥΙΑ 252,00 252,00 60,48 312,48 

ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ 
ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

4 ΣΔΜΑ ΥΙΑ 177,42 709,68 170,32 880,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 
   

1.717,68 412,24 2.129,92 

 

 
                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

  

                                                                      ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ   


		2022-05-11T10:29:09+0300
	MARIA SGOUROU




