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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

2
Η
  Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                     AΔΑΜ:18PROC003053923 / 8-5-18 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ                                          

         «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                           

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: B. ΠΑΓΟΥΔΗ 

Τηλ: 2271350258 

 

                                                                                                Αρ. 29/07-05-2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 8.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Κριτήριο κατακύρωσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής. 

Χρόνος διενέργειας: 18-05-2018 ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας: Γραφείο προμηθειών Νοσοκομείου Χίου 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 3527/2007 και 

3868/2010. 

2. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, 

συγχωνεύσεις Νομικών  προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα". 

3. Tον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

4. Την με αρ.5/26-1-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την διενέργεια της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

5. Την με αρ.228/2018 (ΑΔΑ: 7ΤΣΑ469073-Ν3Κ) δέσμευση πίστωσης. 

6. Την από 21-3-2018 διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών. 

7. Την υπ΄αρ. 16/26-04-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χίου για την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 

 



2 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

   Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη  διαδικασία συλλογής κλειστών 

προσφορών  για την συντήρηση των ανελκυστήρων και σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής. 

2. Η διαδικασία  θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές 

προδιαγραφές κ.λ.π.). 

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. 

4. Ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας ορίζεται η 18-05-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00π.μ και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.  

5. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται  μέχρι τις 17-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:00μ.μ στο γραφείο πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία 

μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγιστούν. 

7. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση από την επιτροπή 

που έχει οριστεί για αυτό το σκοπό.  

8. Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας  δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρό-

σωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

9. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

10. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

11. Πληροφορίες σχετικές με τα ζητούμενα είδη θα δίδονται από το νοσοκομείο εντός των 

τριών (3) πρώτων ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας. 

12. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα  Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Νοσοκομείου www.xioshosp.gr. 

13. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία  θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

  Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – 

Διατάξεις». 

                                      

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, η τεχνική και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να 

είναι σε δύο έντυπα. (πρωτότυπο και αντίγραφο) 

2. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO 

3. Γλώσσα: Ελληνική  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού 

και στον οποίο θα περιέχεται: 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.  

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα 

εξής: 

            

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών και της διακήρυξης …………………………. 

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων 

και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις. 

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, ii) Δωροδοκία, , iii) Απάτη, , v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, , vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας. 

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

ζ)είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     

………………………………..   με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα. 

 

η)δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 

και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.  

θ) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και 

την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την 

πραγματοποίηση των εργασιών. 

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των 

συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

κ) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή 

έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή 

μου .  

 

3. Υπεύθυνη δήλωση παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την ισχύ των προσφορών. 

4. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.  

5. Έντυπη τεχνική προσφορά. 

6. Έντυπη οικονομική  προσφορά η οποία να συνοδεύεται από τιμοκατάλογο των κυριότερων 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 
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Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων 

δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Διάρκεια σύμβασης: 

   Η σύμβαση που θα προκύψει για την  συντήρηση των ανελκυστήρων θα είναι για ένα έτος με 

δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου. 

Ισχύς προσφορών: 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 120 ημέρες από την επομένη 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Υποβολή προσφορών: 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Διαδικασία συμμετοχής: 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Χίου (Έλενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 17-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:00μμ.  Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού 

επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

 Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών, της τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς την επομένη ημέρα, (η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο), από 

αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου. 

 

Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά το πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας  και την 

έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Επί του ποσού του τιμολογίου (μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Πληροφορίες Β. Παγούδη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2271350258 , FAX: 2271044311 

 

                                                                   H ΔΙΟΙΚΗΤΡIA ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                                                                ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ» 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

1. Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι προβλεπόμενες από το Νόμο όπως 
αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές του προτύπου  
ΕΛΟΤ 81.1. (ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες),  
ΕΛΟΤ 81.2. (υδραυλικοί ανελκυστήρες) και 
ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων πριν την εφαρμογή της 

οδηγίας 95/16/ΕΚ ) 
καθώς και από τα  
ΦΕΚ Β 815/11-9-97   (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων , εφαρμογή της 95/16/ΕΚ) 
ΦΕΚ Β 291/8-3-2002  (συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και 

ασφάλεια των ανελκυστήρων 
ΦΕΚ 1797/21-12-2005  (αντικατάσταση όρων των 2 προηγουμένων, ισχύον νομικό πλαίσιο για παλιούς και 

νέους ανελκυστήρες)  
ΦΕΚ 2604 Β/ 22-12-2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση 

και ασφάλεια των ανελκυστήρων) 
Η συντήρηση γίνεται πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την διάρκεια της σύμβασης από τη 
Νομοθεσία διατάξεις . 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση των Ανελκυστήρων ανά 15νθήμερο (κάθε 1η και 
15η κάθε μήνα) εργάσιμη ημέρα, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και με την παρουσία της αρμόδιας 
επιτροπής. 

 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδείξει σε όλους τους φύλακες και στο τεχνικό προσωπικό της ΤΥ 
τον τρόπο απεγκλωβισμού για την περίπτωση εγκλωβισμού σε δυσχερείς ώρες.  

 

4. Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης στην ταχεία προσέλευση στο Νοσοκομείο για την επισκευή κάθε 
εμφανιζόμενης βλάβης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Ανελκυστήρων εντός 
τριών (3) ωρών το αργότερο από της ειδοποιήσεώς του από την υπηρεσία ανεξαρτήτως εργάσιμης ή 
μη ημέρας και επί 24 ώρου βάσεως και για όλες τις ημέρες του χρόνου. 

 

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα από το Νόμο συνεργεία σε αριθμό και 
άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει τις αντίστοιχες άδειες και βεβαιώσεις ασφαλιστικών 
εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί.  

 

6. Επίσης υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόμενα 
βιβλία συντήρησης. 
α)Καθημερινά και για οποιαδήποτε βλάβη-ανωμαλία στην λειτουργία των Ανελκυστήρων και   

β) κάθε 15 ημέρες ότι έγινε η προληπτική συντήρηση και οι Ανελκυστήρες λειτουργούν με ασφάλεια. 
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7. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βιβλία συντήρησης επιθεώρησης των Ανελκυστήρων 
θεωρημένα από την αρμόδια Νομαρχία, στα οποία θα τηρείται χωριστή μερίδα παρακολουθήσεως για 
κάθε ένα από τους εγκατεστημένους στο Νοσοκομείο ανελκυστήρες και τα οποία θα ενημερώνονται 
υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου για τη συντήρηση και τις επισκευές που έλαβαν χώρα. 
Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως σε καλή κατάσταση και προστατευμένα στα γραφεία της ΤΥ 

και στη θέση τους εντός των μηχανοστασίων θα υπάρχει καρτέλα ελέγχου, όπως προβλέπεται από την 

σχετική νομοθεσία, την οποία θα ενημερώνει για οποιαδήποτε παρέμβαση, με αντίστοιχη σήμανση ότι 

τα βιβλία βρίσκονται στην ΤΥ. 

Τα βιβλία θα είναι απαραίτητα υπογεγραμμένα στο τέλος του τριμήνου ως απαραίτητη προϋπόθεση για 

την πληρωμή. Θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από τους αρμόδιους τεχνικούς και την 

Επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων καθώς και 

από τον Τεχνικό Ασφαλείας και των μελών της Διοίκησης του Νοσοκομείου.  

8. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι, να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί, μετά το πέρας 
των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι αφορά την καλή 
λειτουργία των Ανελκυστήρων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και πρόσβαση προς 
επισκευή χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών (service tool) για την 
επισκευή τους ή και το επαναπρογραμματισμό τους. 

 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει από την Νομαρχία ή άλλο αρμόδιο όργανο τις όποιες εγκρίσεις, 
θεωρήσεις κλπ απαιτούνται για να τηρούνται τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων και οι έννομες 
υποχρεώσεις του Νοσοκομείου. 

 

10. Το προσωπικό που εμφανίζεται για συντήρηση πρέπει να πηγαίνει στην ΤΥ και να δηλώνει την άφιξη 
του στο Νοσοκομείο για την επισκευή και να υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας κάθε φορά 
για οποιαδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα της εισόδου και εξόδου. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην σύνταξη του ειδικού δελτίου επιθεώρησης των 
ανελκυστήρων ενός εκάστου ανά 15νθήμερον (κάθε 1η και 15η κάθε μήνα). Η σύνταξη και η παράδοση 
του δελτίου στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου είναι υποχρεωτική για την πληρωμή. Όμοια και 
η επίδειξη των συμπληρωμένων βιβλιαρίων  στην Τ.Υ. του Νοσοκομείου. 

12. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο του και τα κάτωθι:  
α) λίστα με τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες επισκέψεις 
κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών)  
β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης 
εφόσον δεν συμπληρωθούν τα βιβλιάρια για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο   
γ) υπογεγραμμένο το μηνιαίο φύλλο ελέγχου εργασιών με τις αντίστοιχες εργασίες  
δ) τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων υπογεγραμμένα. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης προμήθειας 

και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η αμοιβή για τη συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος του τριμήνου συντήρησης και αφού θα έχουν 

αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες. 

Οι προσφερόμενες τιμές (συντήρησης, ανταλλακτικών κ.λ.π), αρχική τιμή προσφοράς στο διαγωνισμό, 

παραμένουν σταθερές, χωρίς αναπροσαρμογή, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

Βασικό στοιχείο εγγύησης για τον όρο αυτό είναι η υποχρέωση του αναδόχου, πλέον της εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας, να παραδώσει στον συντηρητή που θα τον διαδεχτεί με τον διαγωνισμό που θα γίνει με την λήξη 

της σύμβασής του με πρωτόκολλο χωρίς καμία επιφύλαξη σχετικά με το σύμφωνο των εγκαταστάσεων με το 

ισχύον τεχνικό πρότυπο κατά τον χρόνο της διαδοχής και τους όρους της παρούσης σύμβασης. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών με αμίαντο στις σιαγόνες των φρένων ή οπουδήποτε αλλού. 

Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ανελκυστήρα ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να 

ενημερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο με τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια και υπολογισμούς ή την 

πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπως απαιτεί ο ΕΛΟΤ 81.1 και πιστοποίηση της εγκατάστασης του 

ανελκυστήρα σύμφωνα με την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997  και την νεώτερη νομοθεσία. 

Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, αιτήσεις-πιστοποιητικά υλικών κλπ, θα είναι 

υπογεγραμμένα από τα κατά νόμο επιτρεπόμενα πρόσωπα και θα υποβληθούν σε δύο όμοια αντίγραφα στην 

Τεχνική Υπηρεσία  του Νοσοκομείου. 

Για την προμήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης και της 

ισχύουσας Νομοθεσίας, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που 

απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και με τα σχετικά σχέδια/προσπέκτ/οδηγίες χρήσης - λειτουργίας ή 

προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα.  

Ακόμη, θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του 

και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και εφόσον είναι προϊόν του συντηρητή, δήλωση για 

υποστήριξη επί δέκα έτη με όμοια ανταλλακτικά και την παρούσα τιμή του ως υλικού μη τοποθετημένου. 

Επίσης θα δίδονται στον διαχειριστή/υπέυθυνο του κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραμματιστής κλπ.) έχει 

κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραμματισμό, συντήρηση του ανταλλακτικού ή 

μηχανισμού. 

 

. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ελάχιστες εργασίες, που πρόκειται να γίνουν για την 

“ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ” καθώς και την συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία και πρότυπα. Συγκεκριμένα: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ) 

Υποχρεούται να προβαίνει στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και αποκαταστάσεις βλαβών ή 

φθαρμένων ανταλλακτικών) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών . 

 

α) Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών). 

β) Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού. 

γ) Να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως εντός του φρέατος. 

δ) Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής. 

ε) Να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου, θαλάμου 

και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν. 

στ) Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου. 

ζ) Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής 

καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε γίνεται 

αλλαγή όλων. Για την πρόληψη της φθοράς πρέπει η τάνυση τους να είναι ίδια και αν ελέγχεται με 

δυναμόμετρο ανά τετράμηνο 

η) Να ελέγχει την κατάσταση των θερμούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων. 

θ) Να ελέγχει τη στάθμη ελαίου και κιβωτίου του ατέρμονα. 

ι) Να ωμομετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής ή βλάβης. 

ια) Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, των ηλεκτρονόμων ανόδου-

καθόδου, παρουσία τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη. 

ιβ) Να ελέγχει την ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας. 

ιγ) Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων, το φωτισμό του 

θαλάμου, του μηχανοστασίου του φρέατος. 

ιδ) Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει 

ιε) Να ελέγχει την σωστή σήμανση εντός και εκτός του θαλάμου και να την αποκαθιστά (όπως επίσης και 

τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες) 

ιστ) να αποκαθιστά τον σωστό φωτισμό στους θαλάμους αντικαθιστώντας τους καμένους λαμπτήρες 
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Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση τυχόν φθορών, ελλείψεων 

ή ζημιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των Ανελκυστήρων. Η καθυστέρηση 

της αποκατάστασης θα επιφέρει τις ανάλογες ποινές. 

Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας Ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων 

ατόμων θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία του και να τοποθετεί μέχρι της επισκευής του, πινακίδες στις 

θύρες όλων των ορόφων με τίτλο: 

 «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». 

Σε περίπτωση που η επικίνδυνη λειτουργία διαπιστωθεί από το προσωπικό της ΤΥ τότε αυτός αναρτά την 

παραπάνω πινακίδα και ειδοποιεί τον συντηρητή για την επισκευή του στους χρόνους που έχουν ορισθεί. 

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί μέρους, θεωρούνται βασικά στοιχεία για την ανάληψη 

συντήρησης καθώς και επισκευής των  Ανελκυστήρων του Νοσοκομείου προς ανάθεση. 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες, που πρόκειται να γίνουν για την “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ στους 7 ανελκυστήρες που αναφέρονται στο παράρτημα. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής και ασφαλούς 

λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων συντήρησης ο ανάδοχος θα μεταφέρει τους ανελκυστήρες στην  μερίδα του 

και θα αναλάβει :  

1. την παραλαβή των βιβλιαρίων συντήρησης από την αρμόδια Νομαρχία,  

2. την συμπλήρωση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  

3. την ενημέρωση τους με καταγραφή όλης της προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης έως σήμερα και  

4. την απόδοση τους στην ΤΥ του Νοσοκομείου πλήρως τακτοποιημένα εντός μηνός από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
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Α/Α 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ

ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΑΡΙΘΜΜΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Σ 

ΛΗΞΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣ

Η 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

/ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

ΙΣΧΥΣ 

KW/HP 

ΟΡΟΦΟΙ

/ 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΤΟΜΑ / 

ΒΑΡΟΣ 
ΦΟΡΤΙΩΝ 

1 
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 

Α13.4 
18 121 8/6/2017  / Υ 9,5 kW 1 / 3 8 / 600  ΟΧΙ 

2 
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 

Α13.3 
18 120 8/6/2017  / Υ 20kW 1 / 3 13 / 975 ΝΑΙ 

3 
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 

Α13.1 
18 118 8/6/2017  / Υ 24kW 1 / 3 19 / 1425 ΟΧΙ 

4 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
18 21 8/6/2017 / Υ 16 kW 2 / 3 10 / 750 ΝΑΙ 

5 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
18 20 8/6/2017 / Υ 16 kW 2 / 3 8 / 600  ΝΑΙ 

6 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΙΑΤΡΕΙΑ 
18 44 8/6/2017 / Υ 9,5 kW 2 / 3 9 / 675  ΟΧΙ 

7 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
18 19 8/6/2017 / Υ 20 kW 3 / 3 13 / 975 ΝΑΙ  

 



                                                                                      Σελ. 11/11                                           
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ΠΟΙΝΕΣ 

Η μη κατάθεση των βιβλιαρίων των ανελκυστήρων ενημερωμένα, υπογεγραμμένα κλπ θα επιφέρει ποινή 10 

ημερών παράτασης διάρκειας της σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο. 

Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα για οποιονδήποτε λόγο άνω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

με υπαιτιότητα του Αναδόχου θα του επιβάλλεται ποινή παράτασης της σύμβασης διάρκειας διπλάσιας του 

χρόνου ακινητοποίησης, χωρίς επιπλέον κόστος για το Νοσοκομείο. 

Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου: 

 Εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις, 

 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν. 

 Το κόστος της παρουσίας του τεχνικού για την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των 
ανελκυστήρων για περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο. 

 Η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων: 
α) Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα 

β) Για μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα 

γ) Για υλικές ζημιές 

δ) Για σωματικές βλάβες 

 

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται ποινές σύμφωνα με το ποινολόγιο.  

Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού 

είναι υποχρεωμένος ο Ανάδοχος να το αντικαταστήσει χωρίς καμία χρέωση του Νοσοκομείου για 

ανταλλακτικό και επισκευή, στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης με ρύθμιση απαιτεί πολύ χρόνο (ημέρες), συντάσσεται 

αιτιολογημένη έκθεση από τον συντηρητή. Σε περίπτωση μη αποδοχής από την Επιτροπή της αιτιολογίας, 

αυτόματα ισχύει το ποινολόγιο που προβλέπεται. 

Σε περίπτωση που βλάβη απαιτεί αποκατάσταση με ρύθμιση, η οποία οφείλεται σε προφανή βανδαλισμό 

χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά της εγκατάστασης, συντάσσεται αιτιολογημένη έκθεση από τον 

ανάδοχο η οποία και εγκρίνεται από το Γραφείο Ασφαλείας και την Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Νοσοκομείου και ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη στην υποχρέωση του Αναδόχου. 

 


