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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

2
Η
  Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ                     AΓΑΜ:19PROC005606171 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ                                          

         «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                           

 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

Πιεξνθνξίεο: BΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ 

Σει: 2271350258 

 

                                                                                                     Αρ.Πρωη:74/2019 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ  

ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΔΩ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 8.000,00 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:  ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο. 

Υξόλνο δηελέξγεηαο 4/10/19 ώρα 11:00 π.μ. 

Σόπνο δηελέξγεηαο: Γξαθείν πξνκεζεηώλ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» 

Έρνληαο ππόςε:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 3527/2007 θαη 

3868/2010. 

2. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο-θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ  πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα". 

3. Tνλ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 

4. Σελ κε αξ.20/02-08-2019 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο 

πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

5. Σελ κε αξ.1256/2019 (ΑΓΑ: ΦΒΤΜ469073-ΓΗΑ) δέζκεπζε πίζησζεο. 

6. Σελ κε αξ.720/18-9-2019(ΑΓΑ:ΦΣΠΙ469073-990) απόθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα 

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

7. Σελ  κε αξηζ.750/18-9-2019 (ΧΤΙΘ469073-ΜΤΗ) απόθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
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ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

   Γεκόζηα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηε  δηαδηθαζία ζπιινγήο θιεηζηώλ 

πξνζθνξώλ  γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

1. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο. 

2. Η δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί θαη ζα πινπνηεζεί ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνύζα πξόζθιεζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο (γεληθνί όξνη, εηδηθνί όξνη, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

3. Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα θαιπθζεί από πηζηώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 4/102019 εκέξα Παραζκεσή  θαη ώξα 

11:00π.μ θαη ηόπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

5. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη  κέρξη ηηο 4/10/2019 εκέξα  Παραζκεσή θαη ώξα 

10:00 π.μ ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο Τπεξεζίαο. 

6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 

7. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε από ηελ επηηξνπή 

πνπ έρεη νξηζηεί γηα απηό ην ζθνπό.  

8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο  δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξό-

ζσπνί ηνπο, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  

9. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

10. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νη αλαθεξόκελνη θαησηέξσ, εθόζνλ αζθνύλ 

δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

11. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δεηνύκελε παξνρή ππεξεζίαο ζα δίδνληαη από ην λνζνθνκείν 

εληόο ησλ ηξηώλ (3) πξώησλ εκεξώλ από ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο. 

12. Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα  Κ.Η.Μ.Γ.Η..  θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ www.xioshosp.gr. 

13. Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

 

  Γηα όηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ηζρύνπλ νη πεξί πξνκεζεηώλ «Νόκνη – 

Γηαηάμεηο». 

                                      

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ε ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε δύν έληππα. (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν) 

2. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε EURO 

3. Γιώζζα: Διιεληθή  
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε θιεηζηό θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρεηαη: 

1. Δγγσηηική Δπιζηολή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 2% επί 

ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ.  

2. Τπεύθσνη δήλωζη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα 

εμήο: 

            

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππόρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θόξσλ 

θαη ηειώλ όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, ii) Γσξνδνθία, , iii) Απάηε, , v) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, , vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ,  

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο 

ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειώ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειώ ζε πηώρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππό αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λόκνπ. 

δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα. 

 

ε)δελ απαζρνιώ ή εθκεηαιιεύνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηώλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πώιεζε ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ. 

η) έιαβα ππόςε ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ηόπν όπνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζύκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα δήισζή 

κνπ .  

 

3. Τπεύθσνη δήλωζη παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 γηα ηελ ηζρύ ησλ πξνζθνξώλ. 

4. Παραζηαηικά εκπροζώπηζης, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζώπσλ.  

5. Ένησπη ηερληθή πξνζθνξά. 

6. Ένησπη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ε νπνία λα ζπλνδεύεηαη από ηηκνθαηάινγν ησλ θπξηόηεξσλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ. 
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ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ 

δειώζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν. 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Γιάρκεια ζύμβαζης: 

   Η ζύκβαζε πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηελ  ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ζα είλαη γηα έλα έηνο κε 

δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά από απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ιζτύς προζθορών: 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο επί 120 εκέξεο από ηελ επνκέλε 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Τποβολή προζθορών: 

 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο. 

Γιαδικαζία ζσμμεηοτής: 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σμήμα Πρωηοκόλλοσ έως ηις 4/10 2019, ημέρα Παραζκεσή και 

ώρα 10:00π.μ.  Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξόζεζκε. 

 Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηεο ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηην ίδια ημέρα, (ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί ζε έλα ζηάδην), από 

αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό από ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Αμοιβή αναδότοσ και ηρόπος πληρωμής: 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο  θαη ηελ 

έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ. Δπί ηνπ πνζνύ ηνπ ηηκνινγίνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ) ζα γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 

Πιεξνθνξίεο Βαιαληδά Μαξία 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2271350258 , FAX: 2271044311 

 

 

 

                                                                   H ΓΙΟΙΚΗΣΡIA ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

                                                                                ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΣΕΦΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

«ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΦΙΟΤ» 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ 

1. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ  
ΔΛΟΣ 81.1. (ειεθηξνκεραληθνί αλειθπζηήξεο),  
ΔΛΟΣ 81.2. (πδξαπιηθνί αλειθπζηήξεο) θαη 
ΔΛΟΣ 81-80/2006 (γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αλειθπζηήξσλ πξηλ 
ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 95/16/ΔΚ )θαζψο θαη απφ ηα  
ΦΔΚ Β 815/11-9-97   (θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ , εθαξκνγή ηεο 95/16/ΔΚ) 
ΦΔΚ Β 291/8-3-2002  (ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, 
ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ 
ΦΔΚ 1797/21-12-2005  (αληηθαηάζηαζε φξσλ ησλ 2 πξνεγνπκέλσλ, ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην 
γηα παιηνχο θαη λένπο αλειθπζηήξεο)  
ΦΔΚ 2604 Β/ 22-12-2008 (πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, 
ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ) 
Η ζπληήξεζε γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απφ 
ηε Ννκνζεζία δηαηάμεηο . 

 
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε ζπληήξεζε ησλ Αλειθπζηήξσλ αλά 15λζήκεξν 

(θάζε 1ε θαη 15ε θάζε κήλα) εξγάζηκε εκέξα, απαξαίηεηα θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο θαη κε ηελ 
παξνπζία ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 

 

3. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδείμεη ζε φινπο ηνπο θχιαθεο θαη ζην ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ηεο ΣΤ ηνλ ηξφπν απεγθισβηζκνχ γηα ηελ πεξίπησζε εγθισβηζκνχ ζε δπζρεξείο 
ψξεο.  

 

4. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη επίζεο ζηελ ηαρεία πξνζέιεπζε ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ 
επηζθεπή θάζε εκθαληδφκελεο βιάβεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Αλειθπζηήξσλ εληφο ηξηψλ (3) σξψλ ην αξγόηεξν απφ ηεο εηδνπνηήζεψο ηνπ απφ ηελ 
ππεξεζία αλεμαξηήησο εξγάζηκεο ή κε εκέξαο θαη επί 24 ψξνπ βάζεσο θαη γηα φιεο ηηο 
εκέξεο ηνπ ρξφλνπ. 

 

5. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ηα θαζνξηδφκελα απφ ην Νφκν ζπλεξγεία ζε 
αξηζκφ θαη άδεηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί.  

 

6. Δπίζεο ππνρξενύηαη λα θαηαρσξεί αλειιηπώο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί ζηα αληίζηνηρα 
πξνβιεπόκελα βηβιία ζπληήξεζεο. 
α)Καζεκεξηλά θαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε-αλσκαιία ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Αλειθπζηήξσλ θαη

   

β) θάζε 15 εκέξεο φηη έγηλε ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη νη Αλειθπζηήξεο ιεηηνπξγνχλ κε 

αζθάιεηα. 
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7. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βηβιία ζπληήξεζεο επηζεώξεζεο ησλ 
Αλειθπζηήξσλ ζεσξεκέλα από ην αξκόδην ηκήκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο , ζηα 
νπνία ζα ηεξείηαη ρσξηζηή κεξίδα παξαθνινπζήζεσο γηα θάζε έλα από ηνπο 
εγθαηεζηεκέλνπο ζην Ννζνθνκείν αλειθπζηήξεο θαη ηα νπνία ζα ελεκεξώλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζε θάζε επίζθεςε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηηο επηζθεπέο 
πνπ έιαβαλ ρώξα. 
Σα βηβιία απηά ζα ηεξνχληαη απαξαηηήησο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πξνζηαηεπκέλα ζηα 
γξαθεία ηεο ΣΤ θαη ζηε ζέζε ηνπο εληφο ησλ κεραλνζηαζίσλ ζα ππάξρεη θαξηέια ειέγρνπ, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, ηελ νπνία ζα ελεκεξψλεη γηα νπνηαδήπνηε 
παξέκβαζε, κε αληίζηνηρε ζήκαλζε φηη ηα βηβιία βξίζθνληαη ζηελ ΣΤ. 
Σα βηβιία ζα είλαη απαξαίηεηα ππνγεγξακκέλα ζην ηέινο θάζε κήλα σο απαξαίηεηε 
πξνϋπόζεζε γηα ηελ πιεξσκή. Θα είλαη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή γηα έιεγρν από 
ηνπο αξκόδηνπο ηερληθνύο θαη ηελ Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο ησλ εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ αλειθπζηήξσλ θαζώο θαη από ηνλ Σερληθό Αζθαιείαο 
θαη ησλ κειώλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  ΤΝΣΗΡΗΣΗ      
 

 Σν πιήξεο θόζηνο όισλ ησλ αλαιώζηκσλ αληαιιαθηηθώλ, πνπ ππόθεηληαη ζε θζνξά 
ιόγσ θπζηνινγηθήο ρξήζεο θαη ζα ρξεηαζηνύλ ζε πηζαλή βιάβε ηνπ θάζε 
Αλειθπζηήξα, ελώ 

 Δμαηξνύληαη ηα πιηθά κεγάιεο αμίαο (ζπξκαηόζρνηλα, ηξνραιίεο, θηλεηήξεο, 
κεησηήξεο, αληιίεο, κπινθ βαιβίδσλ, θαη απηνηειείο κεραληζκνί όπσο ηα inverter, 
θαη νη θεληξηθέο πιαθέηεο ιεηηνπξγίαο). 

 

8. Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ είλαη, λα παξαδώζεη ζηνλ Αλάδνρν πνπ ζα ηνλ δηαδερζεί, 
κεηά ην πέξαο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, κε πξσηόθνιιν θαη ρσξίο θακία 
επηθύιαμε, όηη αθνξά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ Αλειθπζηήξσλ, κε ην ηζρύνλ ηερληθό 
πξόηππν, θαζώο επίζεο θαη πξόζβαζε πξνο επηζθεπή ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο 
θαλελόο εηδηθνύ εξγαιείνπ δηάγλσζεο βιαβώλ (service tool) γηα ηελ επηζθεπή ηνπο ή 
θαη ην επαλαπξνγξακκαηηζκό ηνπο. 

 

9. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη από ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ή άιιν 
αξκόδην όξγαλν ηηο όπνηεο εγθξίζεηο, ζεσξήζεηο θιπ απαηηνύληαη γηα λα ηεξνύληαη ηα 
βηβιηάξηα ησλ αλειθπζηήξσλ θαη νη έλλνκεο ππνρξεώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

10. Σν πξνζσπηθό πνπ εκθαλίδεηαη γηα ζπληήξεζε πξέπεη λα πεγαίλεη ζηελ ΣΤ θαη λα 
δειώλεη ηελ άθημε ηνπ ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ επηζθεπή θαη λα ππνγξάθεη ζηνλ 
αληίζηνηρν πίλαθα παξνπζίαο θάζε θνξά γηα νπνηαδήπνηε είδνο ζπληήξεζεο 
(πξνιεπηηθή, επηζθεπαζηηθή) ηελ ώξα ηεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ. 

 
ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζηελ ζύληαμε ηνπ εηδηθνύ δειηίνπ 

επηζεώξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ ελόο εθάζηνπ αλά 15λζήκεξνλ (θάζε 1ε θαη 15ε θάζε 
κήλα). Η ζύληαμε θαη ε παξάδνζε ηνπ δειηίνπ ζηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ 
έξγνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ πιεξσκή. Όκνηα θαη ε επίδεημε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 
βηβιηαξίσλ  ζηελ Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

12. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ην ηηκνιόγην ηνπ θαη 
ηα θάησζη:  
α) ιίζηα κε ηηο θαλνληθέο επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη ηηο έθηαθηεο 
επηζθέςεηο θαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο (επηζθεπήο βιαβώλ)  
β) πεξηγξαθή βιάβεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο βιάβεο εθόζνλ δελ ζπκπιεξσζνύλ ηα βηβιηάξηα γηα νπνηνδήπνηε λόκηκν ιόγν   
γ) ππνγεγξακκέλν ην κεληαίν θύιιν ειέγρνπ εξγαζηώλ κε ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο  
δ) ηα βηβιηάξηα ησλ αλειθπζηήξσλ ππνγεγξακκέλα. 
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 ΓΔΝΙΚΑ 

 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

ρεηηθά κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
 
Η ακνηβή γηα ηε ζπληήξεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ ζπληήξεζεο θαη αθνχ ζα 
έρνπλ αθαηξεζεί ηπρφλ ξήηξεο. 
 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο (ζπληήξεζεο, αληαιιαθηηθψλ θ.ι.π), αξρηθή ηηκή πξνζθνξάο ζην 
δηαγσληζκφ, παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ρσξίο αλαπξνζαξκνγή, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο.  
 
Βαζηθφ ζηνηρείν εγγχεζεο γηα ηνλ φξν απηφ είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, πιένλ ηεο 

εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο, λα παξαδψζεη ζηνλ ζπληεξεηή πνπ ζα ηνλ δηαδερηεί κε ηνλ 

δηαγσληζκφ πνπ ζα γίλεη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε πξσηφθνιιν ρσξίο θακία επηθχιαμε 

ζρεηηθά κε ην ζχκθσλν ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην ηζρχνλ ηερληθφ πξφηππν θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

δηαδνρήο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αληαιιαθηηθψλ κε ακίαλην ζηηο ζηαγφλεο ησλ θξέλσλ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

 

ε πεξίπησζε αιιαγήο αληαιιαθηηθνχ ζε νπνηνδήπνηε Αλειθπζηήξα ν ζπληεξεηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη πιήξσο ην ηερληθφ θάθειν κε ηα κεραλνινγηθά θαη ειεθηξνινγηθά 

ζρέδηα θαη ππνινγηζκνχο ή ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ λένπ αληαιιαθηηθνχ, φπσο απαηηεί ν ΔΛΟΣ 81.1 

θαη πηζηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. (ΚΟΙΝΗ) 

Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997  θαη ηελ λεψηεξε λνκνζεζία. 

Οη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, αηηήζεηο-πηζηνπνηεηηθά πιηθψλ θιπ, 

ζα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ ηα θαηά λφκν επηηξεπφκελα πξφζσπα θαη ζα ππνβιεζνχλ ζε δχν 

φκνηα αληίγξαθα ζηελ Σερληθή Τπεξεζία  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, φια ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 
ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ηχπνπ θαη ηηο βεβαηψζεηο 
αληνρήο πνπ απαηηεί ην ηερληθφ πξφηππν θαζψο θαη κε ηα ζρεηηθά ζρέδηα/πξνζπέθη/νδεγίεο 
ρξήζεο - ιεηηνπξγίαο ή πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηα νπνία ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θάθειν 
παξαθνινχζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  
Αθφκε, ζα ηνπνζεηείηαη ζεκείσκα ζηνλ θάθειν κε ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ή 
πξνκεζεπηή ηνπ θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ παξαγγειία ηνπ θαη εθφζνλ είλαη πξντφλ ηνπ 
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ζπληεξεηή, δήισζε γηα ππνζηήξημε επί δέθα έηε κε φκνηα αληαιιαθηηθά θαη ηελ παξνχζα ηηκή ηνπ 
σο πιηθνχ κε ηνπνζεηεκέλνπ. Δπίζεο ζα δίδνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή/ππέπζπλν ηνπ θηηξίνπ θαη φπνην 
εξγαιείν (πξνγξακκαηηζηήο θιπ.) έρεη θαηαζθεπάζεη ν παξαγσγφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, 
πξνγξακκαηηζκφ, ζπληήξεζε ηνπ αληαιιαθηηθνχ ή κεραληζκνχ. 
 
. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο ειάρηζηεο εξγαζίεο, πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ γηα ηελ 

“ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ 

ΚΤΛΙΣΔΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ” θαζψο θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη 

πξφηππα. πγθεθξηκέλα: 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ (ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΔΠΑΝΟΡΘΩΣΙΚΗ) 

Τπνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηηο θάησζη εξγαζίεο (επηζεσξήζεηο, ειέγρνπο θαη απνθαηαζηάζεηο 

βιαβψλ ή θζαξκέλσλ αληαιιαθηηθψλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη 

κηθξνυιηθψλ . 

 

α) Να επηζεσξεί ηνλ ηζνδπγηζκφ ησλ επζπληεξίσλ ξάβδσλ (νδεγψλ). 

β) Να επηζεσξεί ην εχθακπην θαιψδην θαη ην θνπηί ζπλδέζεσλ απηνχ. 

γ) Να επηζεσξεί θαη θαζαξίδεη ηνπο δηαθφπηεο αζθαιείαο θαη πεξηκαλδαιψζεσο εληφο ηνπ 

θξέαηνο. 

δ) Να επηζεσξεί ηε ζπζθεπή αξπάγεο θαη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε απηήο. 

ε) Να ειέγρεη ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ δηαθνπηψλ ηέξκαηνο δηαδξνκήο θαη θηλεηνχ δαπέδνπ, 

ζαιάκνπ θαη ςεπηνδαπέδνπ φπνπ ππάξρνπλ. 

ζη) Να ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θψδσλα θηλδχλνπ. 

δ) Να ειέγρεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζε φιν ην κήθνο απηψλ έλαληη 

κεραληθήο θαηαπνλήζεσο ή άιιεο θζνξάο. Αλ θζαξεί έλα ηφηε γίλεηαη αιιαγή ηνπ. Αλ ζπάζεη 

έλα ηφηε γίλεηαη αιιαγή φισλ. Γηα ηελ πξφιεςε ηεο θζνξάο πξέπεη ε ηάλπζε ηνπο λα είλαη ίδηα 

θαη λα ειέγρεηαη κε δπλακφκεηξν αλά ηεηξάκελν 

ε) Να ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζεξκνχηη ησλ θξέλσλ θαζψο θαη ηα πέδηια ησλ επζπληεξίσλ 

ξάβδσλ. 

ζ) Να ειέγρεη ηε ζηάζκε ειαίνπ θαη θηβσηίνπ ηνπ αηέξκνλα. 

η) Να σκνκεηξά θαη λα ειέγρεη φια ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα γηα εμαθξίβσζε ηπρφλ δηαξξνήο ή 

βιάβεο. 

ηα) Να ειέγρεη ηηο επαθέο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνλφκσλ νξφθσλ, ησλ ειεθηξνλφκσλ 

αλφδνπ-θαζφδνπ, παξνπζία ηάζεσο έλαληη γεο ζε κεηαιιηθά κέξε. 



9 

ηβ) Να ειέγρεη ηελ νιίζζεζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ επί ηεο ηξνραιίαο ηξηβήο θαη ηνπ ξπζκηζηή 

ηαρχηεηαο. 

ηγ) Να ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ αζθαιεηψλ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ησλ αλειθπζηήξσλ, ην 

θσηηζκφ ηνπ ζαιάκνπ, ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηνπ θξέαηνο. 

ηδ) Να ειέγρεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δπγνχ ππέξβαξνπ θαη ηνπ ζήκαηνο πνπ δίλεη 

ηε) Να ειέγρεη ηελ ζσζηή ζήκαλζε εληφο θαη εθηφο ηνπ ζαιάκνπ θαη λα ηελ απνθαζηζηά (φπσο 

επίζεο θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο) 

ηζη) λα απνθαζηζηά ηνλ ζσζηφ θσηηζκφ ζηνπο ζαιάκνπο αληηθαζηζηψληαο ηνπο θακέλνπο 

ιακπηήξεο 

 

Μεηά απφ θάζε έιεγρν πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ άξζε ηπρφλ θζνξψλ, 

ειιείςεσλ ή δεκηψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη γηα ηελ αζθαιή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ 

Αλειθπζηήξσλ. Η θαζπζηέξεζε ηεο απνθαηάζηαζεο ζα επηθέξεη ηηο αλάινγεο πνηλέο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη φηη έλαο Αλειθπζηήξαο είλαη επηθίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ ζα πξέπεη λα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα ηνπνζεηεί κέρξη ηεο 

επηζθεπήο ηνπ, πηλαθίδεο ζηηο ζχξεο φισλ ησλ νξφθσλ κε ηίηιν: 

 «ΠΡΟΟΥΗ ΚΙΝΓΤΝΟ Ο ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΔΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ». 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε επηθίλδπλε ιεηηνπξγία δηαπηζησζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΣΤ ηφηε απηφο 

αλαξηά ηελ παξαπάλσ πηλαθίδα θαη εηδνπνηεί ηνλ ζπληεξεηή γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ζηνπο ρξφλνπο 

πνπ έρνπλ νξηζζεί. 

 

Όιεο νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, ζπλνιηθά θαη επί κέξνπο, ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ 
αλάιεςε ζπληήξεζεο θαζψο θαη επηζθεπήο ησλ  Αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο αλάζεζε. 
 

Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο, πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ γηα ηελ 
“ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ 
ΚΤΛΙΣΔΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ ζηνπο 7 αλειθπζηήξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα. 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζε ζπζηεκαηηθφ έιεγρν θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαη 
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη ηνπο αλειθπζηήξεο ζηελ  
κεξίδα ηνπ θαη ζα αλαιάβεη :  

1. ηελ παξαιαβή ησλ βηβιηαξίσλ ζπληήξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε,  

2. ηελ ζπκπιήξσζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,  

3. ηελ ελεκέξσζε ηνπο κε θαηαγξαθή φιεο ηεο πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο έσο 
ζήκεξα θαη  

4. ηελ απφδνζε ηνπο ζηελ ΣΤ ηνπ Ννζνθνκείνπ πιήξσο ηαθηνπνηεκέλα εληφο κελφο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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Α/Α 
ΑΝΔΛΚΤΣΗΡ

Α 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ

 

ΛΗΞΗ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗ

Η 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ 

/ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ 

ΙΥΤ 

KW/HP 

ΟΡΟΦΟΙ/ 

ΣΑΔΙ 

ΑΣΟΜΑ 

/ 

ΒΑΡΟ 

ΦΟΡΣΙΩΝ 

1 
ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 

Α13.4-Δ.ΙΑΣΡΔΙΑ 
18 121 17/1/2019  Τ 9,5 kW 

ΤΠΟΓΔΙΟ 

ΙΟΓΔΙΟ 

+1/ 3 

8 / 600  ΟΥΙ 

2 
ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 

Α13.3-Δ.ΙΑΣΡΔΙΑ 
18 120 17/1/2019  Τ 20kW 

ΤΠΟΓΔΙΟ 

ΙΟΓΔΙΟ 

+1/ 3 

13 / 975 ΝΑΙ 

3 
ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 

Α13.1-ΣΔΠ 
18 118 17/1/2019   Τ 24kW 

ΤΠΟΓΔΙΟ 

ΙΟΓΔΙΟ 

+1/ 3 

19 / 

1425 
ΟΥΙ 

4 
ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ-θηίξην 9 
18 21 17/1/2019  Τ 16 kW 

ΤΠΟΓΔΙΟ 

ΙΟΓΔΙΟ 

+1/ 3 

10 / 750 ΝΑΙ 

5 

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ-θηίξην 

11 

18 20 17/1/2019  Τ 16 kW 

ΤΠΟΓΔΙΟ 

ΙΟΓΔΙΟ 

+1/ 3 

8 / 600  ΝΑΙ 
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6 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ 

ΙΑΣΡΔΙΑ-

δηνίθεζε θηίξην 

7 

18 44 17/1/2019 Τ 9,5 kW 

ΤΠΟΓΔΙΟ 

ΙΟΓΔΙΟ 

+1/ 3 

9 / 675  ΟΥΙ 

7 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ-θηίξην 3 
18 19 17/1/2019 Τ 20 kW 

ΤΠΟΓΔΙΟ 

ΙΟΓΔΙΟ 

+1/ 3 

13 / 975 ΝΑΙ  

 



                                                                                      Σελ. 12/12                                           
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ΠΟΙΝΔ 

Η κε θαηάζεζε ηφλ βηβιηαρίφλ ηφλ αλειθσζηήρφλ ελεκερφκέλα, σπογεγρακκέλα θιπ ζα επηθέρεη ποηλή 10 

εκερώλ παράηαζες δηάρθεηας ηες ζύκβαζες τφρίς επηπιέολ θόζηος γηα ηο Νοζοθοκείο. 

Σε περίπηφζε αθηλεηοποίεζες αλειθσζηήρα για οποιονδήποηε λόγο άλφ ηφλ πέληε (5) εργάζηκφλ εκερώλ 

κε σπαηηηόηεηα ηοσ Αλαδότοσ ζα ηοσ επηβάιιεηαη ποηλή παράηαζες ηες ζύκβαζες δηάρθεηας δηπιάζηας ηοσ 

τρόλοσ αθηλεηοποίεζες, τφρίς επηπιέολ θόζηος γηα ηο Νοζοθοκείο. 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ: 

 Εργαζίες ηαθηηθής ζσληήρεζες, ρσζκίζεης, 

 Εργαζίες αποθαηάζηαζες βιαβώλ όποηε ασηές παροσζηαζηούλ. 

 Το θόζηος ηες παροσζίας ηοσ ηετληθού γηα ηελ δηεσθόισλζε ηοσ θορέα πηζηοποίεζες ηφλ 
αλειθσζηήρφλ γηα περηοδηθό ή έθηαθηο έιεγτο. 

 Η αζθάιηζε έλαληη αζηηθής εσζύλες σπέρ ηρίηφλ: 
 

α) Σσλοιηθή θάισυε αλά αηύτεκα 

β) Γηα κεκολφκέλο ή οκαδηθό αηύτεκα 

γ) Γηα σιηθές δεκηές 

δ) Γηα ζφκαηηθές βιάβες 

 

ΥΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΗ 

Σε περίπηφζε σπέρβαζες ηοσ τρόλοσ αληαπόθρηζες ζα επηβάιιοληαη ποηλές ζύκθφλα κε ηο ποηλοιόγηο.  

Σε περίπηφζε ποσ θαηά ηελ επηζεώρεζε από ηολ ηετλίηε δηαπηζηφζεί όηη απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε σιηθού 

είλαη σποτρεφκέλος ο Αλάδοτος λα ηο αληηθαηαζηήζεη τφρίς θακία τρέφζε ηοσ Νοζοθοκείοσ γηα 

αληαιιαθηηθό θαη επηζθεσή, ζηολ προβιεπόκελο τρόλο. 

Σε περίπηφζε ποσ ε αποθαηάζηαζε ηες βιάβες κε ρύζκηζε απαηηεί ποιύ τρόλο (εκέρες), ζσληάζζεηαη 

αηηηοιογεκέλε έθζεζε από ηολ ζσληερεηή. Σε περίπηφζε κε αποδοτής από ηελ Επηηροπή ηες αηηηοιογίας, 

ασηόκαηα ηζτύεη ηο ποηλοιόγηο ποσ προβιέπεηαη. 

Σε περίπηφζε ποσ βιάβε απαηηεί αποθαηάζηαζε κε ρύζκηζε, ε οποία οθείιεηαη ζε προθανή βανδαλιζμό 

τρήζηε θαη ότη ζε θσζηοιογηθή θζορά ηες εγθαηάζηαζες, ζσληάζζεηαη αηηηοιογεκέλε έθζεζε από ηολ 

αλάδοτο ε οποία θαη εγθρίλεηαη από ηο Γραθείο Αζθαιείας θαη ηελ Επηηροπή Παραθοιούζεζες ηοσ 

Νοζοθοκείοσ θαη δεηείηαη έγθρηζε πιερφκής φς εργαζία κε σπαγόκελε ζηελ σποτρέφζε ηοσ Αλαδότοσ. 

 


