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των Ανελκυστήρων και Πιστοποίησης αυτών(CPV:50710000-5) για ένα (1) έτος, 
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ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και άλλες διατάξεις»  

2. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µµεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 

2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011).  

3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

4. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και Άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει 

5. Το α. 21 του Ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α΄/10.12.2010) «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής 

Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού 

ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, 

κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.» 

6. Το Ν.3867/2010 ά.27 παρ.11 (ΦΕΚ 128/Α΄/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 

εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 

άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών.» 

7. Το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012). 

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

8. το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

9. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

10. το Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων 

υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

11. το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

12. Το ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Το ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45/Α΄/09.03.1999) όπως ισχύει. 

14. Το ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού , Ελέγχου ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» όπως ισχύει. 

16. Το α. 24 του ν.2198/1994 σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994). 

17. Tο Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010).  

18. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει. 

19. Το Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για 

την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 

138/Α΄/05.06.2003). 

20. το Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α΄/11.04.1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών των Ελληνικών 

Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προµηθειών του ∆ηµοσίου και 

των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 

21. Την µε αριθµ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων 

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».  

22. Την υπ’ αριθ. 5805/08.08.2012 (ΦΕΚ 2309/Β/08.08.2012) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισµός 

φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 

2012 πιστώσεις 2012 ή 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την 

διεξαγωγή των διαγωνισµών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Την υπ. αριθ. 3567/2012 (ΦΕΚ 1585/Β΄/09.05.12) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών περί: «Έγκρισης Προγράµµατος Προµηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, µε 

χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές 

πηγές». 

24.  Την υπ. αρ. 6507/11.12.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε την 

διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών. 

25.Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 118213/19.12.2013 (ΦΕΚ 649/ΥΟ∆∆/30.12.13) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας σχετικά µε το διορισµό της Καρά Μαρίας ως ∆ιοικήτριας στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρµοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 

26.Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 

27.Το ΦΕΚ 2604/Β’/22.12.2008 ΑΡΘ8,ΠΑΡ.4 . Συµπλήρωση διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση 

,λειτουργία , συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.   

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

28. Τις µε ηµεροµηνία 17/6/14 Εκθέσεις Περιοδικού Ελέγχου Εγκατάστασης Ηλεκτροκίνητου 

Ανελκυστήρα του κοινοποιηµένου φορέα ελέγχου ανελκυστήρων  TUN AUSTRIA HELLAS 

29. Την υπ’ αριθ. 10372/10-6-2014 Απόφαση της ∆ιοικήτριας του Νοσοκοµείου περί Ορισµού Επιτροπής 

για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ . 

30. Το έγγραφο µε Α.Π.15929/5-9-2014  της  Επιτροπής Σύνταξης   Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ . 

31. Την υπ. αρ 17618/02.10.14  Ανακοίνωση διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

32.Η υπ. αρ. 30/18.09.2014 (Θέµα 13ο) Απόφαση ∆Σ περί έγκρισης διενέργειας δηµόσιου ανοικτού 

διαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης των Ανελκυστήρων και πιστοποίησης αυτών 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή. 

33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού 

των 60.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό 

προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριµένα τους ΚΑΕ 0879A & 

0899A, σύµφωνα µε την υπ. αρ. 1904/10.11.14 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΠΥΞ4690ΩΣ-

3ΑΞ). 

34. Το Ν.4281/8-8-14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής Οικονοµίας ,οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις (αρθρο157) 

35. Την υπ’ αριθµό 1974/29-04-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1053/τ. Β/29-04-2014 ορίστηκαν οι 

φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2013, πιστώσεις 2014 και η εξουσιοδότηση για την 

συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών 

36. Την αρ. πρωτ. 20220/11-11-2014 Απόφαση ∆ιοικητή ορισµού Επιτροπής ∆ιενέργειας κι Αξιολόγησης 

του διαγωνισµού Φ313/2014 για την Ανάδειξη Αναδόχου Συντήρησης των Ανελκυστήρων και 

πιστοποίησης αυτών. 

  

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΣΣ ΣΣ ΕΕ ΙΙ   

 

1. ∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την Ανάδειξη 

Αναδόχου Συντήρησης των Ανελκυστήρων και πιστοποίησης αυτών που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30 ηµερών), από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ελληνικό τύπο και στο Φ.Ε.Κ (Τεύχος 

∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων). 

 
 
2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

24.11.2014 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 

ώρα 10:00πµ 

24.11.2014 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 

ώρα 12:00µµ 

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα (24.11.2014 ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 10:00πµ), είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα Β. 

 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Οι Έλληνες πολίτες 

β) Οι αλλοδαποί. 

γ) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

δ) Οι Συνεταιρισµοί. 

ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

στ) Εκπρόσωποι των πιο πάνω προσκοµίζοντας µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

Οι Ενώσεις και οι Συνεταιρισµοί δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή ο Συνεταιρισµός υποχρεούνται να πράξουν τούτο, εάν 

κατακυρωθεί σε αυτούς η σύµβαση, εφ΄ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που θεωρούνται 

αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής. 

4.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ” 

4.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ” 

4.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ” 

4.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: ” ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ” 

4.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: “ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

4.6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: “ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ” 

4.7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ′: “ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ” 

 

5. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα (µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών 

από την δηµοσίευση της διακήρυξης) τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά 

παραδίδονται ή αποστέλλονται σ΄ αυτούς, µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της σχετικής 

αίτησης. 

 

6. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές, µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, πριν από την 

ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

 

7. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την αρµόδια Υπηρεσία 

(Τµήµα Προµηθειών) του Νοσοκοµείου. 

 

8. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στο Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο. 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ» 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 50710000-5 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 60.000,00€ συµπ/νου του ΦΠΑ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  Το Νοσοκοµείο (ΚΑΕ     ) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΡΕΙΣ(3) ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 8 του 
παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης. 

 

  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική 

γλώσσα σύµφωνα µε τις οδηγίες του άρθρου 2 της Προκήρυξης. Αποστέλλονται δε και παραλαµβάνονται 

από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου. 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση µη 

ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ισχύς της προσφοράς θα παρατείνεται εγγράφως, κατά 

ανώτατο όριο, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ανωτέρω προβλεπόµενο. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»). 

1.3.3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

1.3.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα ως εξής: 

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»’. Επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται επί 

ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών ή για κάθε είδος χωριστά. 

1.6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών, παρουσία του ιδίου ή ενός γραπτώς εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου κάθε 

υποψηφίου µειοδότη, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

1.7. H Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 

και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση 

γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. 

1.7.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 

µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
  

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος, επίσης, σφραγίζεται και 

υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία (Τµήµα Προµηθειών). 

1.7.2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που 

έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

1.7.3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 

µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

1.8.0ι προσφέροντες υποχρεούνται: 

Ι. α) να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 

12 του Π.∆. 118/2007 (Κ.Π.∆) και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π∆ 118/2007. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 

συµµετέχουν.  

ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί 

µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση 

(2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του ίδιου 

άρθρου, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 

κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 και στην 

περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν τελούν σε κάποια, από τις 

αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κατάσταση.  

iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007. 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 

προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε 

την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγµατος.  

5. ∆ήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόµενου είδους, κατ' άρθ. 18 παρ. 1 του Π∆ 118/2007. 

6. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ορίζεται από 

τη διακήρυξη, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 του Π∆ 118/2007.  

β) Να υποβάλλουν χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, 

τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π∆ 118/2007 και δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του 

Π∆118/2007, κατά περίπτωση.  

γ) Να υποβάλλουν χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική 

προσφορά. 

Επισηµαίνεται ότι η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 

παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 
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ΙΙ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών µε βάση το άρθρο 20 του Π∆ 118/2007, ο προσφέρων, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής 

έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π∆ 118/2007: 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 

κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 

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

χρεωκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) 

και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχήτου ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου (1) της ανωτέρω περίπτωσης (α). 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. (2) της 

ανωτέρω περίπτωσης (α) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παρ. (3) της ανωτέρω περίπτωσης (α) της παρούσας. 

(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν 

να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσας, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (A΄101), 
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όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού 

µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου (1) της ανωτέρω περίπτωσης (α) της 

παρούσας. 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της ανωτέρω 

παραγράφου (2) του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 

Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 

7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί 

υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 

έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ. Οι Συνεταιρισµοί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν 

έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτ. (1) του 

εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.  

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆118/2007, 

εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ίδιου 

άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ 

της παρ. 2 οµοίως. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

ΙΙΙ. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος 

άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεποµένων ορίων 

της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς 

υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται 

αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων ορίων της 

περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νοµικές καταστάσεις. 
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Επισηµαίνεται ότι η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 

παραγράφου αυτής συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  

1.9.  Επισηµαίνεται ότι: 

1.9.1. O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

1.9.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆\ξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους 

και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 

1.9.3. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

1.9.4.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.9.5. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

-∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από 

έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 

µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  

1.9.6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Π.∆. 370/95 

άρθρο 12 παρ.3). 

1.9.7. Εάν κατά  την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιµής 

του µειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα 

ποσότητα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% αυτής, ο διαγωνισµός 

µαταιώνεται και η προµήθεια θα επαναπρογραµµατίζεται, εκτός εάν ο µειοδότης δεχθεί εγγράφως, 

αναλόγως τον περιορισµό της προσφοράς του. 

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 

2.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση. 

2.2. Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των Μ.Μ.Ε ή των ενώσεων τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος 

για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ  

2.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς 

που ζητάει η ∆/ξη. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ισχύς της 

ανανεώνεται παράλληλα µε την αντίστοιχη ανανέωση της ισχύος προσφοράς. 

2.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν 

εγγυητική επιστολή που  να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α, 

που θα προσδιοριστεί κατά προσέγγιση κατά την κατακύρωση. 

2.5. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσηµου, το οποίο καταβάλλει 

ο προµηθευτής και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων . 

2.6. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 

σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

2.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/8-8-14. Επισηµαίνεται ότι η 

εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει, να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 
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3. ΤΙΜΕΣ 

3.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου, όπως 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς  

3.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιµή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.5. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: 

Ι Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

ΙΙ Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλµένος Φ.Π.Α θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

3.6. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από 

αυτά. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους και όχι στις 

τιµές των µερών. 

3.7. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς 

οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 

προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

3.8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

3.9. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη της σύµβασης που θα 

υπογραφεί. 

3.10. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον οικονοµική αξίωση του 

προµηθευτή, πέραν των τιµών κατακύρωσης. 

3.11. Οι προσφερόµενες τιµές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του υπ’ όψη τακτικού διαγωνισµού, 

µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος αυτού, θα εναρµονίζονται υποχρεωτικά µε τις τιµές του 

Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ(όπου εφαρµόζονται). Οι συµµετέχοντες στην προσφορά τους, θα 

πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση µε το Παρατηρητήριο Τιµών της Ε.Π.Υ. 

 

 

4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Στον προµηθευτή που θα κατακυρωθεί ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. του Νοσ/µείου το είδος ή µέρος 

αυτού, το Νοσ/µείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσµία υπογραφής της 

σύµβασης. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία ή ο προµηθευτής αρνηθεί την υπογραφή της 

σύµβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συµµετοχής στο διαγωνισµό καταπίπτει υπέρ του 

Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/07. 
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5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί το χρονικό σηµείο έναρξης αυτής 

και ισχύει για δώδεκα (12) µήνες.  

 

6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 

Η παρακολούθηση και αποδοχή των υπηρεσιών θα γίνεται από Αρµόδια Επιτροπή µε 

Απόφαση της  Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα υπογράφει το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης 

σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης . 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η πληρωµή της αξίας της υπηρεσίας στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ΕΥΡΩ µετά την έκδοση του τιµολογίου 

και την σύνταξη πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την αρµόδια επιτροπή και µετά την έκδοση και 

θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως προς τα δικαιολογητικά 

πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007). 

 

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 

8.1. ΜΤΠΥ 3% επί της συνολικής καθαρής αξίας 

8.2. ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ 

8.3. ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ 

8.4. ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% (Άρθρο 3 Ν. 3580/07) 

8.5. ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% (Άρθρο 4 Ν. 4013/11) 

8.5. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% επί του πληρ. ποσού 

 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκοµείο. Κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της µε 

αριθµό 1113309/1303/∆Τ & Ε.Φ πολ. 1300/13-12-2000 εγκυκλίου του Υπ. Οικονοµικών, οι συµβάσεις 

κρατικών προµηθειών δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµανσης. Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε 

τον αναλογούντα  Φ.Π.Α. 

 

9. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του 

Π.∆.118/2007. (ΦΕΚ 150/Α΄/2007), και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) αντίστοιχα. 

 

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

10.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η 

προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

10.2. ∆ιευκρινίζεται, επίσης, ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προµήθειας για 

ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό εως 15% στην περίπτωση µεγαλύτερης 

ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας 

κάτω του ανωτέρω καθοριζοµένου ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή 

(αρ. 21 του Π∆118/2007). 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
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11.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού. 

’Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο 

συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄αναλογία. 

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί 

εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε 

(5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της 

ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται’’. 

11.2. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών. 

"Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα’’. Στην 

αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι.  Η 

έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου’’ 

 

11.3. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις. 

‘’Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης 

κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν 

είναι αποδέκτης εξαγωγής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 

προαναφερθεισών µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας’’. 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται υπερβολικά χαµηλή τιµή για την προµήθεια, θα εξετάζονται µε 

λεπτοµέρεια οι προσφορές πριν αποφασιστεί η κατακύρωση της προµήθειας. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητούνται να υποβάλλονται εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία, που 

να τεκµηριώνουν ότι το κόστος των προς προµήθεια ειδών δεν αποτελεί πολιτική πώλησης κάτω του 

συνολικού κόστους που περιλαµβάνει τα προσφερόµενα προϊόντα, τις υπηρεσίες (τεχνική και 

επιστηµονική υποστήριξη) και τη χρηµατοδότηση του συνοδού εξοπλισµού. 

Στην περίπτωση που τα στοιχεία αποδεικνύουν πολιτική DUMPING, η προσφορά θα απορρίπτεται και ο 

φάκελος µε τα στοιχεία θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

 

11.4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προµηθειών διατάξεις του 

∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 

παρ. 2 του Π.∆ 118/07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
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Α. Αντικείµενο της παρούσας είναι η τακτική και έκτακτη συντήρηση καθώς και 

η επισκευή των εκάστοτε παρουσιαζόµενων βλαβών των εξής ανελκυστήρων 

του Νοσοκοµείου (σύνολο: 16τεµ). 

Α. 8όροφου κτιρίου 

1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /δεξιός 

2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /αριστερός 

3. ηλεκτρικός προσώπων /5 ατόµων 

4. ηλεκτρικός προσώπων /3 ατόµων 

5. υδραυλική πλατφόρµα Κεντρικών Χειρουργείων  

Β. 4όροφου κτιρίου 

1. ηλεκτρικός ασθενοφόρος  

2. ηλεκτρικός προσώπων  

Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών 

1. υδραυλικός   

∆. Κτίριο ∆ιοικητικό  

1.ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ 

Ε. Κτίριο Παραρτήµατος 

1. ηλεκτρικός προσώπων  

2. ηλεκτρικός ασθενοφόρος     

3. υδραυλική πλατφόρµα  

ΣΤ. Κτίριο Έβρου 63-67 

1. υδραυλικός προσώπων  

Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/Παιδική Πολυκλινική Αθηνών  

1. ηλεκτρικός προσώπων  

H. Kτίριο οδού Φαραντάτων 

1. ηλεκτρικός ανελκυστήρας 

Θ. ΚΤΙΡΙΟ Κ.Υ ΒΥΡΩΝΑ 
1. υδραυλική πλατφόρµα  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
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Α. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (προς Συντήρηση) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΘΕΣΗ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΤΙΜΗ (€) 

Α. Κτίριο 8 όροφο 
1. Ηλεκτρικός ασθενοφόρος δεξιός  
2. Ηλεκτρικός ασθενοφόρος  αριστερός  
3. Ηλεκτρικός προσώπων 5 ατόµων  
4. Ηλεκτρικός προσώπων 3 ατόµων  
5. Υδραυλικός / πλατφόρµα Κ. Χειρουργεία  

Β. Κτίριο  4 όροφο 
6. Ηλεκτρικός ασθενοφόρος  ασθενοφόρος  
7. Ηλεκτρικός προσώπου    προσώπου     

Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών 
8. Υδραυλικός  Υδραυλικός  

∆. Κτίριο ∆ιοικητικό 
9. Ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ ΚΑΡΕΚΛΑ  

Ε. Κτίριο Παραρτήµατος 
10. Ηλεκτρικός προσώπων ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
11. Ηλεκτρικός ασθενοφόρος ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ  
12. Υδραυλική πλατφόρµα  ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ 

 
ΣΤ. Κτίριο Έβρου 63-67 

13. Υδραυλικός προσώπων   
Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/ Παιδική Πολυκλινική Αθηνών 

14. Ηλεκτρικός προσώπων   
Η. Κτίριο οδού Φαραντάτων 

15. Ηλεκτρικός ανελκυστήρας   
 Θ. ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ  
16. Υδραυλική πλατφόρµα    

    
 ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 23%  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α)  

 
 

Β. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Σύµφωνα µε τα φύλλα περιοδικού ελέγχου του πιστοποιηµένου φορέα 

(TUV AUSTRIA HELLAS).  

Επισυνάπτονται οι «Εκθέσεις Περιοδικού Ελέγχου» του 
πιστοποιηµένου φορέα TUV AUSTRIA HELLAS όπου περιγράφονται οι 
απαραίτητες εργασίες µετά των ανταλλακτικών ώστε να είναι δυνατή η 
πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα.  

 
Συγκεκριµένα οι ανελκυστήρες είναι: 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 
(TUV AUSTRIA 
HELLAS) 

1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
(αριστερός) 

28353/14 
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2 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός) 28354/14 
3 5 ατόµων (8ορ.Κτιρίου)  28351/14 
4 3 ατόµων (8ορ.Κτιρίου) 28350/14 
5 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 

(4ορ.Κτρίου) 
28357/14 

6 4 ατόµων (4ορ.Κτρίου) 28356/14 
7 Υδραυλικός (µαγειρείων) 28352/14 
8 Προσώπων Παραρτήµατος 28355/14 

 
Υποχρέωση του συντηρητή θα είναι: 

 
1. Η πλήρης αποκατάσταση όλων των Παρατηρήσεων – Ελλείψεων 

του φορέα πιστοποίησης για τους οκτώ ανελκυστήρες.  
2. Η σύνταξη πλήρους τεχνικού φακέλου µε: µηχανολογικό σχέδιο, 

µηχανολογική & ηλεκτρολογική µελέτη, σχεδιάγραµµα πίνακα 
αυτοµατισµού, βεβαιώσεις µηχανισµών – εξαρτηµάτων και ότι άλλο 
πιθανόν προβλέπεται, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση του 
πιστοποιητικού ελέγχου. 

3. Οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για 
την καταχώρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου στο µητρώο 
του ∆ήµου Αθηναίων και η παράδοση των αντιστοίχων 
καταχωρήσεων στην Υπηρεσία µας µετά των τεχνικών φακέλων. 

4. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό CEmark και τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις. 

5. Η διάρκεια περαίωσης των εργασιών και παράδοσης των 
πιστοποιητικών από τον φορέα πιστοποίησης, καθώς και των 
καταχωρήσεων από το ∆ήµο Αθηναίων ορίζεται σε τρείς µήνες 
από την ηµεροµηνία ανάθεσης. 

 
Το κόστος σύµφωνα µε την προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας που 

αφορά την πλήρη αποκατάσταση των παρατηρήσεων του φορέα και όλα όσα 
περιγράφηκαν παραπάνω θα έχει ως εξής:   

   
α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ (TUV 

AUSTRIA HELLAS) 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ 

1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (αριστερός) 28353/14   
2 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός) 28354/14   
3 5 ατόµων (8ορ.Κτιρίου)  28351/14   
4 3 ατόµων (8ορ.Κτιρίου) 28350/14   
5 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (4ορ.Κτρίου) 28357/14   
6 4 ατόµων (4ορ.Κτρίου) 28356/14   
7 Υδραυλικός (µαγειρείων) 28352/14   
8 Προσώπων Παραρτήµατος 28355/14   
  Μερικό 

Σύνολο 
  

  Σύνολο 
συµπεριλαµβ
ανοµένου του 
ΦΠΑ (Β) 
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   Σε περίπτωση που ο υποψήφιος µειοδότης θεωρεί ότι απαιτούνται και 

κάποιες άλλες εργασίες - διαδικασίες ή ανταλλακτικά και δεν περιλαµβάνονται 

στις επισυναπτόµενες εκθέσεις ή την παρούσα περιγραφή, θα πρέπει να το 

δηλώσει εγγράφως στην τεχνική προσφορά του, καθώς και το κόστος αυτών.      

 

 ΕΥΘΥΝΕΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ-

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)     

Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   

  Ο συντηρητής υποχρεούται σε πλήρη, επιµελή ανελλιπή και υπεύθυνη 

συντήρηση των παραπάνω ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου, τακτική και 

έκτακτη, υπό τους εξής τουλάχιστον ενδεικτικούς όρους: 

α) Καθ΄ όλη την διάρκεια της Σύµβασης, ο Συντηρητής θα ευθύνεται για την 

ακριβή και πιστή τήρηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής Απόφασης 

F9.2/οικ.32803/1388/1997/της ΚΥΑ και της αριθ.πρωτ.18173/30-08-88 (ΦΕΚ 

664/Β/09-09-88). «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων 

ανελκυστήρων» καθώς και κάθε κείµενης νοµοθεσίας που διέπει την ασφάλεια 

και λειτουργία των ανελκυστήρων. 

     Η συντήρηση θα εκτελείται σύµφωνα µε: 

Ι. Την Κ.Υ.Α 18173/88 ιι) τον ΕΛΟΤ 81.1 και 81.2 και ιιι) τη ∆ιακήρυξη του 

διαγωνισµού. Iv) To «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συµφωνεί να αναθέσει τη σύνταξη 

τεχνικών φακέλων των ανελκυστήρων και την έκδοση άδειας λειτουργίας 

όπως οι Κ.Υ.Α και ΕΛΟΤ ορίζουν στα πλαίσια της παρούσης συµβάσεως και 

εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

β) Η συντήρηση θα πραγµατοποιείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον δυο 

φορές τον µήνα κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από 7.00 έως και 15.00, 

ανεξαρτήτως υπάρξεως ή µη βλάβης κατά τρόπο εξασφαλίζοντας κανονική, 

ασφαλή και ακίνδυνο λειτουργία των ανελκυστήρων, επί τη βάσει όλων των 

κανόνων της τέχνης και της τεχνικής και συµφώνως προς τις διατάξεις των 

νόµων και κανονισµών που ισχύουν. 

γ) Ο συντηρητής ή ο εκάστοτε εκπρόσωπος του µαζί µε το µηχανικό της Τ.Υ 

του Νοσοκοµείου δέον όπως, για τον καθένα ανελκυστήρα κεχωρισµένως 

ενηµερώνει το ειδικό βιβλίο συντήρησης και επιθεώρησης, το θεωρηµένο από 

το Υπουργείο Βιοµηχανίας που ευρίσκεται στην Τ.Υ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, 

όπου θα αναγράφονται κατά σειρά οι επιθεωρήσεις του ανελκυστήρα, οι τυχόν 

αλλαγές εξαρτηµάτων, ως και οι υποδείξεις του συντηρητή, ο οποίος θα 
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υπογράφει αυτό καθ΄ εκάστη επιθεώρηση, µαζί µε την επιτροπή που θα 

ορισθεί προς τούτο από την υπηρεσία. 

δ) Ο συντηρητής θα τηρεί βιβλίο συντήρησης – επισκευής – ελέγχου 

θεωρηµένο (ή µη) για κάθε ανελκυστήρα χωριστά στο κάθε µηχανοστάσιο  µε 

αναλυτική περιγραφή κάθε παρέµβασης σε αυτούς. 

ε) Η υπό του Νόµου προβλεπόµενη ασφάλιση των ανελκυστήρων τυγχάνει 

υποχρεωτική και βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τον συντηρητή, και ο οποίος 

ευθύνεται απολύτως και αποκλειστικά για κάθε ατύχηµα, ο µη γένοιτο, ήθελε 

τυχόν συµβεί, οπωσδήποτε κατά την επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία ή την 

εν γένει χρήση των ανελκυστήρων , εις αυτό τούτο το προσωπικό, η εις 

οιονδήποτε τρίτο, συνεπεία πράξης του συντηρητή, ή παράληψης του κατά την 

επίβλεψη ή συντήρηση, ή τυχαίου γεγονότος. Το µικρότερο ποσό 

ασφάλισης θα καλύπτει την ευθύνη, για µεµονωµένο ατύχηµα ενός 

ατόµου µέχρι του ποσού 30.000,00EURO και για οµαδικό ατύχηµα 

τουλάχιστον για 60.000,00 EURO ή ότι προβλέπεται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία ως προς τα κατώτερα ποσά. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο 

συντηρητής υποχρεούται να παρέµβει εις την δίκη, αναλαµβάνω εξ΄ 

ολοκλήρου και µε ίδιες δικές του δαπάνες τον δικαστικό αγώνα, τιθεµένου του 

Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» εκτός δίκης, και να επωµισθεί 

ο ίδιος τις συνέπειες της οιασδήποτε δικαστικής απόφασης. 

Β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ    

Ι) Ο συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει µε δική του ευθύνη και δαπάνη, 

σύµφωνα µε την προσφορά του όλες  ανεξαιρέτως τις επισκευάσιµες βλάβες 

που θα παρουσιαστούν στους παραπάνω ανελκυστήρες. Προς τούτο 

υποχρεούται να δηλώσει εις τον εκπρόσωπο του Νοσοκοµείου την ακριβή 

διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του γραφείου και της οικίας του, ώστε 

καθ΄ όλη την διάρκεια του 24ωρου να καθίσταται δυνατή η µετ’ αυτού 

επικοινωνία απευθείας οφειλών όπως, άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής 

προσέλθει στο Νοσοκοµείο εντός δυο (2) ωρών το αργότερο, 

συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και αργιών, από της πρώτης 

αναζητήσεώς του, προς αποκατάσταση βλάβης, ή λόγω άλλης τινός 

εκτάκτου αιτίας και πέραν της διαρκούς παρουσίας τεχνικού. 

ΙΙ) Γενικώς εν περιπτώσει µη ευρέσεως του συντηρητή ή αρνήσεώς του ή 

καθυστερήσεως αφίξεως του, το Νοσοκοµείο δικαιούται να αναθέσει εις 

τρίτους την αποκατάστασή της βλάβης, άνευ ιδιαιτέρας ειδοποιήσεως του 

συντηρητή, εκπιπτουσών   των σχετικών δαπανών εκ της µηνιαίας αµοιβής 
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τούτου, ενώ συγχρόνως το τοιούτο συµβάν, θα δύναται να θεωρηθεί υπαίτια 

παράβαση ουσιώδους του παρόντος. Βλάβες που απαιτούν για την 

αποκατάσταση των ανταλλακτικά εκτός των υλικών που προβλέπονται από 

την προσφορά, θα χρεώνονται ιδιαιτέρως πλην αν διατίθενται από το 

Νοσοκοµείο, σε κάθε δε περίπτωση τη χρέωση και διάθεση τέτοιων 

ανταλλακτικών θα γίνεται κατόπιν προεγκρίσεως και εποπτείας της αρµόδιας 

υπηρεσίας του Νοσοκοµείου.  

 

   Σε περίπτωση διαφωνίας το Νοσοκοµείο δικαιούται να αποκαταστήσει την 

βλάβη µε όποιο τρόπο κρίνει αυτό προσφορότερο. 

ΙΙΙ) Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης να επιδεικνύει κατά καιρούς σε 

πρόσωπα οριζόµενα από την υπηρεσία, τους αναγκαίους χειρισµούς για την 

απελευθέρωση εγκλωβισθέντων ατόµων, ή για την διακοπή λειτουργίας των 

ανελκυστήρων, εάν επισηµανθεί βλάβη σε αυτούς.  

IV) Σε περίπτωση διαπίστωσης υπό του συντηρητή σε κάποιον ανελκυστήρα, 

σοβαρής βλάβης που θέτει σε κίνδυνο την ζωή των επιβατών, τίθεται υπ΄ 

αυτού αµέσως εκτός χρήσεως, αναρτωµένων  επί των θυρών των ειδικών 

πινακίδων ένδειξης βλάβης και σηµειωµένου του γεγονότος εις το οικείο βιβλίο 

επιθεώρησης . 

V) Εάν ανελκυστήρας λόγω βλάβης οσονδήποτε σοβαρής εκτός λειτουργίας 

πλέον των δεκαπέντε συνεχών ηµερών για οποιονδήποτε λόγο, τότε 

αυτοµάτως θα γίνεται αντιστοίχως και αναλόγως περικοπή εκ της µηνιαίως 

αποζηµιώσεως του συντηρητή. Ωσαύτως δεν θα γίνει τελική εξόφληση, εάν 

κατά την ηµέρα λήξης της συµβάσεως υφίστανται σε εκκρεµότητα βλάβες των 

ανελκυστήρων. 

VI) ∆ια πάσα βλάβη ή ζηµιά εις τους ανελκυστήρες ή τις κτιριακές και λοιπές 

εγκαταστάσεις που προξενήθηκε   οπωσδήποτε υπαιτιότητα του συντηρητή ή 

των συνεργείων του, ευθύνεται αυτός απεριορίστως και υποχρεούται εις την 

αποκατάστασή της, αµέσως µε ίδιου αυτού δαπάνες. Όσο χρόνο διαρκεί 

τοιαύτη βλάβη του ανελκυστήρα, δεν θα καταβάλλεται εις αυτόν µηνιαία 

αµοιβή συντηρήσεως.  

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ     

α) Το δια την συντήρηση υπό του συντηρητή χρησιµοποιούµενο προσωπικό 

δέον να είναι το υπό των κειµένων διατάξεων προβλεπόµενο, απαγορευµένης 

της χρησιµοποιήσεως ακατάλληλων ατόµων, η της ανάθεσης του έργου εις 

τρίτους υπεργολαβικώς. Το προσωπικό του συντηρητή θα διαθέτει απαραίτητα 
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άδεια τεχνικού ανελκυστήρων οι οποίες θα κατατεθούν µε την υπογραφή της 

σύµβασης από τον ανάδοχο. 

β) Αναλαµβάνει να διαθέτει στο Νοσοκοµείο ένα (1) τουλάχιστον τεχνίτη 

ανελκυστήρων σε καθηµερινή βάση στο πρωινό ωράριο (07.00-15.00) 

όλες τις εργάσιµες ηµέρες και σε 24ωρη βάση τις ηµέρες γενικής 

εφηµερίας (ανά 4 ηµέρες). ∆ιευκρινίζεται ότι ο συντηρητής πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών καθ’ όλο το 

24ωρο όλες τις εργάσιµες και τις µη εργάσιµες ηµέρες. Για έκτακτες (και 

σοβαρές περιπτώσεις) ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση διάθεσης 

ανάλογου συνεργείου. 

γ) Το καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της συµβάσεως χρησιµοποιούµενο κατά τα 

ανωτέρω υπό του εργολάβου προσωπικό, που θα διεξάγει τις εργασίες 

συντήρησης, ουδεµία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση θα έχει εντός 

του Νοσοκοµείου, αποκλειστικός δε εργοδότης αυτού θα είναι ο εργολάβος. Το 

προσωπικό τούτο, δέον όπως τυγχάνει ασφαλισµένο εις το ΙΚΑ, ή έτερο 

αρµόδιο Ασφαλιστικό Οργανισµό δια πλήρη ασφάλιση, περιλαµβάνουσα και 

την τοιαύτη κατά του κινδύνου εξ΄ ατυχηµάτων, του εργολάβου 

επιβαρυνόµενου και ευθυνόµενου αποκλειστικώς, για την έγκαιρη και κανονική 

καταβολή των κατά νόµο αποδοχών και επιδοµάτων, ως και των οικείων 

ασφαλιστικών εισφορών.  

δ) Τα ηµεροµίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις του 

προσωπικού συντήρησης και επίβλεψης, ως και τα οδοιπορικά τούτων 

βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον συντηρητή  

 

 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ   

  Σε περίπτωση που ο συντηρητής ήθελε παραβεί όρο ή όρους της παρούσας, 

ή ήθελε εκτελέσει πληµµελώς τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων, θα 

µειούται  η αµοιβή στο ήµισυ της µηνιαίας συντήρησης εάν τούτο ήθελε 

επαναληφθεί για δεύτερη φορά. 

Εάν ο συντηρητής εξακολουθεί να παραβαίνει τους όρους της συµβάσεως, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ  του Νοσοκοµείου, χωρίς δικαστική 

ή άλλη τινά παρέµβαση, παραιτούµενος από τούδε κάθε προσβολής ή 

ένστασης δικαστικής ή εξώδικου, κατά της απόφασης του ∆.Σ περί κηρύξεως 

εκπτώτου κλπ. Στην περίπτωση αυτή (κήρυξη εκπτώτου) η υπηρεσία 
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προκηρύσσει νέο διαγωνισµό, οπότε εάν προκύψει διαφορά τιµής, αυτή 

βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο συντηρητή και εισπράττεται, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων. Επίσης η εγγύηση καλής εκτελέσεως, 

καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου και ειδικότερα: 

α) Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και 

καθυστερήσει να προσέλθει πλέον των δυο (2) ωρών θα του επιβάλλεται 

ποινή 300,00€. Η ίδια  ποινή θα του επιβάλλεται για κάθε µια των ανωτέρω 

περιπτώσεων ελέγχου του χρόνου αποκατάστασης των βλαβών. 

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό του 3.000,00 

EURO ή  παρουσιαστεί η ίδια βλάβη 3 φορές τον µήνα µπορεί το Νοσοκοµείο 

να κηρύξει τον συντηρητή έκπτωτο. Η επιβολή της ποινής θα συντελείται µε 

απόφαση του ∆..Σ του Νοσοκοµείου µετά από εισήγηση της επιτροπής 

παρακολούθησης της   λειτουργίας των ανελκυστήρων. 

γ) Η ποινή θα εισπράττεται µε παρακράτηση του ποσού από τις απαιτήσεις 

του συντηρητή. 

δ) Στο διάστηµα µεταξύ δυο προληπτικών συντηρήσεων για κάθε κλήση, έστω 

και εάν ανταποκρίνεται θετικά στην κλήση λογίζεται εις βάρος του ένας βαθµός 

ασυνέπειας (Β.Α) και κάθε φορά 3 (Β.Α) εντός του ιδίου 15/νθηµέρου 

επιβάλλεται πρόστιµο 60,00 EURO (ανά ανελκυστήρα) 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

   Ο συντηρητής αµέσως µόλις διαπιστώσει ότι σε κάποιο ανελκυστήρα 

χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου επιµέρους εξαρτήµατος, οφείλει να το 

αναφέρει εγγράφως, αναφέροντας και την αξία του υλικού αυτού που έχει 

συµφωνηθεί η τιµή αυτού, βάσει του πίνακα ανταλλακτικών,  µε την 

περιγραφή της προµήθειας να γράφεται στο δελτίο (εντολή) που θα τηρεί η 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. Το Νοσοκοµείο, όµως δια της αρµόδιας 

υπηρεσίας του, δεν δεσµεύεται να προµηθευτεί από άλλη πηγή το υπό 

αντικατάσταση ανταλλακτικό ή να κρίνει ως µη συµφέρουσα ή ως µη αναγκαία 

την αντικατάσταση και να ζητήσει από τον συντηρητή να επιµείνει στην 

επισκευή του υπάρχοντος. Αν αυτό τελικά αντικατασταθεί από τον συντηρητή, 

η πληρωµή του συντηρητή, θα γίνεται µετά την τιµολόγηση και µε προσκόµιση 
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της εντολής, και εφ΄  όσον πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της εργασίας από την 

αρµόδια επιτροπή του Ιδρύµατος. 

Απαραίτητη είναι η προσκόµιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο 

και  των υπό προµήθεια ζητούµενων ειδών του διαγωνισµού, καθώς και σήµανσης CE 

του προσφερόµενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

κανονισµούς ασφαλείας . 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
 
Οι τιµές των ανταλλακτικών δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις αναφερόµενες 
τιµές και θα είναι δεσµευτικές καθ΄όλη την διάρκεια της σύµβασης. 
Περιλαµβάνουν την εργασία εγκατάστασης και τον ΦΠΑ. 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€) 

1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ  ΩΣ  Φ13  8Χ19 ΑΝΑ Μ 7,00   

2 ΕΠΑΦΗ  ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 18,00   

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ        ΩΣ  40Α ΤΕΜ 89,00   

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ        ΩΣ  80Α ΤΕΜ 143,00   

5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ        ΩΣ  100Α ΤΕΜ 158,00   

6 Μ/Σ  ΠΟΛΛΩΝ  ΕΞΟ∆ΩΝ  ΜΟΝΟΦΑΣ        300KVA ΤΕΜ 104,00   

7 M/Σ      -"-             -"-       ΤΡΙΦΑΣ.         300KVA ΤΕΜ 178,00   

8 M/Σ      -"-             -"-       ΜΟΝΟΦΑΣ      600KVA ΤΕΜ 133,00   

9 M/Σ      -"-             -"-       ΤΡΙΦΑΣ.         600KVA ΤΕΜ 163,00   

10 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP ΤΕΜ 172,00   

11 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ    20HP ΤΕΜ 197,00   

12 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑC Ή DC   2 Ή  3  ΕΠΑΦΩΝ ΤΕΜ 27,00   

13 ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 60,00   

14 13ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ  ΓΗΣ  ΜΕ  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΜ 41,00   

15 ΩΘΗΤΗΡΑΣ  ΠΟΡΤΑΣ                ΤΕΜ 35,00   

16 ΛΑΣΤΙΧΟ  ΩΘΗΤΗΡΑ  ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 6,00   

17 ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ  ΑΠΛΗ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΜΕ  ΟΜΟΙΑ ΤΕΜ 35,00   

18      -"-              -"-         -"-          ΜΕ  ΑΛΛΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 45,00   

19      -"-          ∆ΙΠΛΗ       -"-          ΜΕ  ΟΜΟΙΑ ΤΕΜ 50,00   

20      -"-              -"-         -"-          ΜΕ  ΑΛΛΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 60,00   

21      -"-         ΑΠΛΗ         -"-          ΜΕ ΤΥΠΟΥ  ΕΛΟΤ ΤΕΜ 38,00   

22      -"-         ∆ΙΠΛΗ        -"-           ΜΕ ΤΥΠΟΥ  ΕΛΟΤ ΤΕΜ 66,00   

23 ΜΠΡΑΤΣΟ  ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΤΕΜ 15,00   

24 ΦΕΡΜΟΥΙΤ  ΓΙΑ  ΜΗΧΑΝΗ  ΩΣ      10HP ΤΕΜ 113,00   

25 ΦΕΡΜΟΥΙΤ  ΓΙΑ  ΜΗΧΑΝΗ  ΩΣ      20HP                     ΤΕΜ 152,00   

26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΙΑΚΟΠΤΗ  ΧΕΙΛΟΥΣ  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΕΜ 25,00   

27 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜ 134,00   

28 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜ 177,00   

29 ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΤΕΜ 48,00   

30 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ  ΩΣ  5Α ΤΕΜ 12,00   

31 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ  ΩΣ  10Α ΤΕΜ 15,00   

32 ΠΥΚΝΩΤΗΣ     ΩΣ  1000 ΜF ΤΕΜ 8,00   

33 ∆ΙΟ∆ΟΣ  ΤΕΜ 4,00   
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34 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ  ΤΑΣΗΣ ΤΕΜ 32,00   

35 ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 36,00   

36 ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  ΣΑΣΙ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ  ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜ 89,00   

37             -"-             -"-      ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ   PVC ΤΕΜ 14,00   

38             -"-             -"-             -"-          ERTALON ΤΕΜ 32,00   

39 ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ - ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ  ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 5,00   

40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ  42/220V ΤΕΜ 1,00   

41 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 5,00   

42 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 1,00   

43 ΕΛΑΤΗΡΙΑ  ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ - ΘΥΡΑΣ ΤΕΜ 9,00   

44 ΚΟΜΒΙΟ  ΑΠΛΟ ΤΕΜ 14,00   

45 ΚΟΜΒΙΟ  ΑΦΗΣ ΤΕΜ 45,00   

46 ΚΟΜΒΙΟ  ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 23,00   

47 DISPLAY  &  ΤΟΞΑ ΤΕΜ 81,00   

48 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΜ 23,00   

49 ΛΑΣΤΙΧΑ  ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΤΕΜ 9,00   

50 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  ΜΑΝ∆ΑΛΩΣΗ ΤΕΜ 89,00   

51 ΕΠΑΦΕΣ  ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑ  ΑΝΑ  ΣΤΑΣΗ ΤΕΜ 8,00   

52 ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  1:1 ΤΕΜ 318,00   

53 ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  2:1 ΤΕΜ 420,00   

54 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ 162,00   

55 ΛΑ∆Ι ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ ΤΕΜ 27,00   

56 ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΜ 8,00   

57 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ 63,00   

58 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ 10,00   

59 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ 122,00   

60 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ  ΤΕΜ 14,00   

    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
(€) 

1 
CONTROL SIMPLEX 2 ΤΑΧ.   -6   ΣΤΑΣ.  10HP 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ-MODEM ΤΕΜ 900,00 

2 
      -"-            -"-      2  ΤΑΧ .-6   ΣΤΑΣ.  20HP           -"-              -     
΄΄ ΤΕΜ 1.100,00 

3 
      -"-            -"-      2  ΤΑΧ.-14   ΣΤΑΣ.  10HP           -"-             -      
΄΄ ΤΕΜ 1.881,00 

4 
      -"-            -"-      2  ΤΑΧ.-14  ΣΤΑΣ.  20HP           -"-              -     
΄΄ ΤΕΜ 2.142,00 

5 
      -"-             -"-          Υ∆Ρ  .-6   ΣΤΑΣ.  25HP           -"-             
-     ΄΄ ΤΕΜ 750,00 

6 
      -"-            -"-          Υ∆Ρ .-14  ΣΤΑΣ.  25HP          - "-              
-     ΄΄ ΤΕΜ 930,00 

7 
      -"-             -"-         Υ∆Ρ .-6    ΣΤΑΣ.  40HP           -"-              
-     ΄΄ ΤΕΜ 890,00 

8 
      -"-             -"-         Υ∆Ρ .-14  ΣΤΑΣ.  40HP           -"-              
-     ΄΄ ΤΕΜ 985,00 

9 ΠΛΑΚΕΤΑ  SIMPLEX  2 ΤΑΧ.    ΩΣ   6  ΣΤΑΣ  ΤΕΜ 295,00 

10        -"-            -"-        2 ΤΑΧ.      ΩΣ  14 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 472,00 

11        -"-            -"-       ΓΙΑ Υ∆Ρ. ΩΣ  6   ΣΤΑΣ. ΤΕΜ 558,00 

12        -"-            -"-      ΓΙΑ Υ∆Ρ. ΩΣ  14 ΣΤΑΣ. ΤΕΜ 567,00 

13 ΣΕΤ ΦΩΤΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟ  ΩΣ   6  ΣΤΑΣ ΤΕΜ 31,00 

14  -"-              -"-                 -"-     -"-     ΩΣ   14 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 41,00 

15  -"-              -"-                 -"-  ∆ΙΠΛΟ  ΩΣ   6  ΣΤΑΣ ΤΕΜ 52,00 

16  -"-              -"-                 -"- ∆ΙΠΛΟ  ΩΣ   14 ΣΤΑΣ ΤΕΜ 62,00 

17 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ  ΑΠΛΟΣ  -  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΩ  
ΜΕΡΟΣ ΤΕΜ 380,00 

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

18 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ Ή ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΚΑΤΩ  
ΜΕΡΟΣ ΤΕΜ 224,00 

19 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ  ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΑΝΩ  &  ΚΑΤΩ  
ΜΕΡΟΣ ΤΕΜ 342,00 

20 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 72,00 

21 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜ 174,00 

22           -"-                -"-          ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜ 213,00 

23 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ  ΠΗΝΙΟΥ  ΦΡΕΝΩΝ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.  ΩΣ  10HP ΤΕΜ 196,00 

24 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ  ΠΗΝΙΟΥ  ΦΡΕΝΩΝ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.  ΩΣ  20HP ΤΕΜ 227,00 

25           -"-                -"-          1TAX.  ΩΣ      20HP ΤΕΜ 227,00 

26 
ΣΑΣΙ  ΣΑΣΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΤΕΜ 998,00 

27 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΑΣΙ Η 
ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΜ 330,00 

28 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΜ 167,00 

29 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜ 112,00 

30 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΩΣ  6  ΣΤΑΣ ΤΕΜ 504,00 

31 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΩΣ 10 ΣΤΑΣ  ΤΕΜ 692,00 

32 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΩΣ 6   ΣΤΑΣ  ∆ΙΣΚΟΙ ΤΕΜ 788,00 

33 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΩΣ10  ΣΤΑΣ  ∆ΙΣΚΟΙ ΤΕΜ 967,00 

34 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΚΟΝΤΑΚ  ΤΕΜ 24,00 

35 

ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ             ΤΕΜ 1.585,00 

36 ΑΛΥΣΙ∆Α ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑ  ΚΟΜΠΛΕ ΑΝΑ Μ 11,00 

37 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ 
ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ ΑΝΑ Μ 39,00 

38 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20Χ1ΠΛΑΚΕ  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ 
ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ ΑΝΑ Μ 53,00 

39 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η 
ΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΕΜ 155,00 

40 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ20Χ1 ΠΛΑΚΕ  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η 
ΕΡΓΑΣΙΑ              . ΤΕΜ 245,00 

    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
(€) 

1 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ            1ΤΑΧ.  ΩΣ  10ΗP ΤΕΜ 623,00   
2 -"-                   -"-               1TAX.  ΩΣ  20HP                                                     ΤΕΜ 708,00   

3 -"-                   -"-               2TAX.  ΩΣ  10HP                             ΤΕΜ 772,00   

4 -"-                   -"-               2TAX.  ΩΣ  20HP  ΤΕΜ 835,00   

5 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΑΠΟ ΠΥΡΑΚ. ΣΕ ΦΘΟΡ.(ΣΕΤ 
ΚΟΜΠΛΕ) ΤΕΜ 410,00   

6 ΣΕΤ  ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ  ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 116,00   

7 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΧΙΛ                                            
. ΤΕΜ 109,00   

8 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 387,00   

9 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ 410,00   

10 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ 436,00   

11 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ ΤΕΜ 462,00   

12 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ                                          ΤΕΜ 509,00   

13 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ 547,00   

14 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ ΤΕΜ 394,00   

15 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ 441,00   

16 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ 480,00   

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

17 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ                                      ΤΕΜ 536,00   

18 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ 564,00   

19 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ 593,00   

20 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ500/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 352,00   

21 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ500/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 370,00   
22 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ500/8ΣΥΡΜ                                                ΤΕΜ 398,00   

23 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ700/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 434,00   

24 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ700/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 453,00   

25 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ700/8ΣΥΡΜ. ΤΕΜ 478,00   

26 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ  ΜΗΧΑΝΗΣ Ή  ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ  10HP ΤΕΜ 194,00   
27 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ  ΜΗΧΑΝΗΣ Ή  ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΩΣ  20HP                        ΤΕΜ 242,00   

28 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΜΗΧΑΝΗΣ Ή  ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ  10HP ΤΕΜ 138,00   
29 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΜΗΧΑΝΗΣ Ή  ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ  20HP ΤΕΜ ΤΕΜ 176,00   

30 ΚΩΝΟΣ  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΤΕΜ 42,00   

31 ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 473,00   

32 ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ                                                ΤΕΜ 538,00   

33 ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 788,00   

34 
ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 
8 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ  197,00   

35 
ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 
12 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 245,00   

36 
ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 
20 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 286,00   

37 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  1  ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ    . ΤΕΜ 80,00   

38 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  2  ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 99,00   

39 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  5  ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 288,00   

40 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  10ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 370,00   

41 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  15 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ 479,00   

42 ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  Η ΣΚΑΦΗ                                                                      ΤΕΜ 72,00   

43 ΠΟΜΟΛΟ  ΘΥΡΑΣ ΤΕΜ 27,00   

    
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5η    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
(€) 

1 
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.   ΩΣ  
10HP ΤΕΜ 1.458,00   

2 
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.   ΩΣ  
14HP ΤΕΜ 1.616,00   

3 
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.   ΩΣ  
20HP ΤΕΜ 1.663,00   

4 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΣΙ∆ΗΡΑ 
ΒΑΣΗ ΤΕΜ 669,00   

5 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΣ ΄ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ ΤΕΜ 317,00   

6 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙNOX ΣΑΤΙΝΕ 
ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜ 417,00   

7 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙNOX ΣΑΤΙΝΕ 
ΕΩΣ 14ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 470,00   

8 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙNOX ΣΑΤΙΝΕ 
ΕΩΣ 20ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 1.145,00   

9 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑ∆ΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
(ΚΟΡΝΙΖΑ). ΤΕΜ 277,00   

10 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜ 109,00   
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11 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ                                                                           ΤΕΜ 119,00   

12 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 8   ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΑΝΕΠΕΝ∆ΥΤΟΣ ΤΕΜ 872,00   

13 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΑΝΕΠΕΝ∆ΥΤΟΣ ΤΕΜ 919,00   

14 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΑΝΕΠΕΝ∆ΥΤΟΣ ΤΕΜ 1.068,00   

15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΙΑΚΟΠΤΗ  ΧΕΙΛΟΥΣ  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΕΜ 36,00   

16 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΙΙΣ                                                                                                       ΤΕΜ 385,00   

17 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 455,00   

18 
ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ ΤΕΜ 258,00   

19 ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ∆ΙΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ  ΤΕΜ 321,00   

    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  6η 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
(€) 

1 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΒΑΡΟΥΛΚΟ-ΗΛ/ΡΑΣ) ΜΕ 
ΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 8 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1,2 M/SEC Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ THYSSEN-OTIS-KONE-SCHINDLER ΤΕΜ 3.157,00   

2 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ INVERTER ΤΗΣ ΤΕΜ 7.257,00   

3 
ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 14 
ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 7.774,00   

4 
ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 20 
ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 8.654,00   

5 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 1.283,00   

6 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 2.680,00   

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 266,00   

8 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 614,00   

9 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΑ 1MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚ/ΣΤΗΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 14,00   

10 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΑ 7Χ1 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ/ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚΑ/ΤΗΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 23,00   

11 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 18,00   

12 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ4  MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 27,00   

13 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ6  MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 32,00   

14 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ 
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 36,00   

15 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ 
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ 45,00   

16 ΣΩΛΗΝΑΣ  HELIFLEXΦ12 ΑΝΑ Μ 14,00   

17 ΣΩΛΗΝΑΣ  HELIFLEX Φ16 ΑΝΑ Μ 16,00   

18 ΣΩΛΗΝΑΣ  HELIFLEX Φ20 ΑΝΑ Μ 20,00   

19 ΚΑΝΑΛΙ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  Ή  ΠΛΑΣΤΙΚΟ    40Χ100                                                ΑΝΑ Μ 14,00   

20 ΚΟΥΤΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ  100Χ100 ΤΕΜ 9,00   
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ∆ήλωση ότι σε όλους του ανελκυστήρες 

υπάρχει δυνατότητα επέµβασης χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση λόγω µη 

εύρεσης του λογισµικού, σχέδιων ή ανταλλακτικών, κλπ. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται το ακριβές κόστος, το οποίο θα ληφθεί 

υπόψη κατά την αξιολόγηση του διαγωνισµού.  

 

Ο µειοδότης θα αναδειχθεί σύµφωνα µε την χαµηλότερη τιµή που θα 

προκύψει από το παρακάτω τύπο: 

Μ = Α + Β  

Όπου: 

Α: ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

 

Απαιτείται η επίσκεψη του µειοδότη στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων και η 

χορήγηση βεβαίωσης από την ΤΥ για να είναι έγκυρη η συµµετοχή του στον 

διαγωνισµό. 

 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
                   
 1. Με τον διαγωνισµό αυτό επιχειρείται η ανάδειξη αναδόχου που : 
 α) θα συντηρεί τους ανελκυστήρες ώστε να διατηρούνται τυπικά και 

ουσιαστικά σύµφωνοι µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. 
               β) θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τους όρους που 

προδιαγράφονται. 
 γ) θα είναι και ο οικονοµικά φθηνότερος. 
 
   Θα βρίσκεται κάτω από έλεγχο και ευθύνη αδειούχου   συντηρητή 

ανελκυστήρων ο οποίος θα επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις κάθε τρίµηνο ή 
όποτε   υπάρχει ανάγκη και θα παρέχει µε το τιµολόγιο της συντήρησης 
του µήνα ή µετά από επισκευή, ειδική υπεύθυνη δήλωση, ότι οι 
εγκαταστάσεις πληρούν το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους κανόνες της 
τέχνης.    

            Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται από τεχνίτη µε άδεια του 
            ΥΒΕΤ ηλεκτροτεχνίτη ∆ ειδικότητας’ σε συνεργασία µε  
            αδειούχο   βοηθό ηλεκτροτεχνίτη, (συνεργείο συντήρησης. 

               Θα γίνονται δύο επισκέψεις τον µήνα από το ανωτέρω συνεργείο και  
               θα υπογράφεται στο βιβλίο ή ηµερολόγιο η επίσκεψη και ότι  
               οι ανελκυστήρες συντηρούνται και έχουν καλώς. Στην περίπτωση που 
               το συνεργείο διαπιστώσει ότι χρειάζεται επισκευαστική εργασία  
               θα ενηµερώνεται ο  υπεύθυνος συντηρητής ο οποίος θα συντάσσει  
               σχετική έκθεση, που θα  υποβάλλεται αυθηµερόν.  
               Θα διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρα, όταν λόγοι ασφάλειας  
               το επιβάλλουν. Σχετικά µε τους χρόνους εκτέλεσης των  
               εργασιών επισκευών καθορίζονται σχετικά κατωτέρω. 
     Το τιµολόγιο κάθε επισκευής θα συνοδεύεται και από βεβαίωση του 

αδειούχου συντηρητή ότι ο ανελκυστήρας πληροί το ισχύον τεχνικό 
πρότυπο. 
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  2. Σχετικά µε την ανταπόκριση σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας 
σταµατήσει ή παρουσιάζει συµπτώµατα πληµµελούς λειτουργίας: 
 
α. Ο διαγωνιζόµενος θα προσφέρει µε την τεχνική προσφορά του και τον     
    χρόνο ανταπόκρισης, που αποτελεί και αυτό στοιχείο αξιολόγησης  
β. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται 
ποινές.. ‘ 
γ. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί 
ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού ισχύουν τα κατωτέρω περί 
επισκευών. 
δ. Σε περίπτωση που η απαιτουµένη ρύθµιση βραδύνει πλέον της 1 ώρας    
    πρέπει να κληθεί και έτερος τεχνίτης, ο οποίος πρέπει να προσέλθει σε 
µία   ώρα από την κλήση. 
ε. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης µε ρύθµιση απαιτεί 
χρόνο  πλέον των δύο ωρών, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον 
συντηρητή  και για τον πλέον των δύο ωρών χρόνο ζητείται έγκριση 
πληρωµής ως  εργασία µη υπαγόµενη στην αποζηµίωση µε το τίµηµα της 
κατηγορίας 1 ‘προληπτική συντήρηση’.  
στ. Σε περίπτωση που η βλάβη που απαιτεί αποκατάσταση µε ρύθµιση,   
 οφείλεται σε προφανή βανδαλισµό χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά   
 της εγκατάστασης, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και 
ζητείται έγκριση πληρωµής ως εργασία µη υπαγόµενη στην αποζηµίωση 
µε   το τίµηµα της κατηγορίας 1  ‘προληπτική συντήρηση’.  
 

         3.Για την προµήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύµφωνα µε τους τεχνικούς  
           όρους της διακήρυξης και των ισχυόντων τεχνικών προτύπων, 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 του  
     κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραµµατιστής κλπ.) έχει      
              κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραµµατισµό,  
              συντήρηση του ανταλλακτικού ή µηχανισµού. 

  
               4.Για υλικά εµπορίου των οποίων η τιµή στις λίστες των κατηγοριών είναι  

           ίση ή µικρότερη των 150 €. πρέπει να υπάρχει από ένα σε αποθήκη 
           του αναδόχου στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αθηνών, το οποίο   

              θα αναπληρώνεται εντός δύο ηµερών µετά από κάθε χρήση. 
           5.Για υλικά που παραγγέλλονται στην αγορά της Αθήνας, προσκοµίζονται  
              στην εγκατάσταση την εποµένη εργάσιµη της σχετικής εντολής. 
           6.Για υλικά που παραγγέλλονται στο εξωτερικό, η παραγγελία αποστέλλεται  
              την εποµένη της εντολής και η παραλαβή προσδιορίζεται από τον  
              παραγωγό. 
           7.Για υλικά που κατασκευάζονται από εγχώρια βιοτεχνία,  
              παραγγέλλονται την εποµένη της εντολής και η παραλαβή  
              τους προσδιορίζεται από τον παραγωγό.   

      
              Σχετικά µε τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης των επισκευαστικών  
              εργασιών: 

1. Για υλικά της αγοράς µετά την προσκόµισή τους στην εγκατάσταση  
 

    
2.  Σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων από τον προµηθευτή για την  

τήρηση     των  όρων της σύµβασης προµήθειας και συντήρησης 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
           Κατά την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας, ο προµηθευτής 
υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 
διαγωνισµό µε άλλη  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της 
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σύµβασης, ίση µε το   δέκα τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της προµήθειας  
(χωρίς    Φ.Π.Α.),  η οποία θα επιστραφεί µετά την περαίωση της σύµβασης και την 
διαδοχή του από τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισµό και µετά από  
παράδοση όπως ανωτέρω περιγράφεται.  
              
             Η αµοιβή για τη συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος της µηνιαίας 
διάρκειας  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.  
      Κατά τα λοιπά  ισχύει το  Π.∆.118/2007. 
    Το συµβατικό µηνιαίο τίµηµα θα δοθεί χωριστά για κάθε ανελκυστήρα  
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Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα..................................................................................................................... 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία έκδοσης.......................... 
      EURO........................................................ 
      ΠΡΟΣ 
      ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
      Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
      ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡ.............................EURO.................……………………….. 

 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των EURO…………………υπέρ της Εταιρείας...................................................…………………... 
∆/ΝΣΗ............................................................................................................................ 
δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της 
...................................................…………../........……………………………..................για την προµήθεια 
.................................................................../..…………………………………………................................... 
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ...............................................................................∆/ξη σας 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ ΄όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά 
ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή εγγραφή ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την.......................................................................... 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:          Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα(1) µήνα 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη). 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 
και Ν.Π.∆.∆ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Επωνυµία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστηµα..................................................................................................................... 
(∆/νση-οδός, αριθµός, Τ.Κ. FAX.) 
      Ηµεροµηνία Εκδοσης.......................... 
      ΕURO........................................................ 
 
 
      ΠΡΟΣ 
      ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 
      Β.ΣΟΦΙΑΣ 114, 
      ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................EURO.................……………………….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των EURO-----------------------------------------(και ολογράφως )--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ 
της Εταιρείας...................................................…………………...---------------------------------------- 
∆/ΝΣΗ............................................................................................................................ 
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της  µε αριθµό-------------- σύµβασης, που υπέγραψε µαζί 
σας  για την προµήθεια ----------------------------------------------------------(αρ.∆ιακ/ξης ---------------) προς 
κάλυψη αναγκών του-------------------------------------------------------και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% 
της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ---------------------------ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά 
ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο της παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι της επιστροφής της 
σ΄ εµάς ,οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ.  
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 
και Ν.Π.∆.∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
  

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

 

 
 
 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

                  11ΗΗ
  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ   

                    ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» 
 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114  

Τ.Κ.: 115 27  

 

 

 

Στην Αθήνα σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι κατωτέρω 
συµβαλλόµενοι: 
 

Αφενός 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην Αθήνα, 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, ΤΚ:115 27, και εκπροσωπείται νόµιµα για την 
υπογραφή της παρούσας από την κα Μαρία Καρά ∆ιοικήτρια, και το οποίο στο 
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 
και αφετέρου 

Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην 
…………………….., έχει αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) ................., 
υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο/α 
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το 
............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο 
Ανάδοχος», 
 

Συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: 
 

Ύστερα από δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό της Φ.313/2014 ∆ιακήρυξης και την 
υπ΄ αριθµ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (Θέµα ΧΧo, Α∆Α: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Απόφαση του ∆.Σ. 
του Νοσοκοµείου που κατακυρώνει την προµήθεια ή εργασία στον δεύτερο 
από τους συµβαλλόµενους, ο πρώτος αναθέτει την Προµήθεια του άρθρου 2 
στον δεύτερο, που την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, µαζί µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης.  
 
Η διάρκεια της σύµβασης είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της  
 
 

Άρθρο 1Ο 
 

Α. Αντικείµενο της παρούσας είναι η τακτική και έκτακτη συντήρηση καθώς και 

η επισκευή των εκάστοτε παρουσιαζόµενων βλαβών των εξής ανελκυστήρων 

του Νοσοκοµείου (σύνολο: 16τεµ). 

Α. 8όροφου κτιρίου 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
  

ΣΣ  
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6. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /δεξιός 

7. ηλεκτρικός ασθενοφόρος /αριστερός 

8. ηλεκτρικός προσώπων /5 ατόµων 

9. ηλεκτρικός προσώπων /3 ατόµων 

10. υδραυλική πλατφόρµα Κεντρικών Χειρουργείων  

Β. 4όροφου κτιρίου 

3. ηλεκτρικός ασθενοφόρος  

4. ηλεκτρικός προσώπων  

Γ. Κτίριο Οίκος αδελφών 

4. υδραυλικός   

∆. Κτίριο ∆ιοικητικό  

1.ηλεκτρικό αναβατόριο ΑΜΕΑ 

Ε. Κτίριο Παραρτήµατος 

1. ηλεκτρικός προσώπων  

5. ηλεκτρικός ασθενοφόρος     

6. υδραυλική πλατφόρµα  

ΣΤ. Κτίριο Έβρου 63-67 

1. υδραυλικός προσώπων  

Ζ. Κτίριο Καρόλου 16/Παιδική Πολυκλινική Αθηνών  

1. ηλεκτρικός προσώπων  

H. Kτίριο οδού Φαραντάτων 

1. ηλεκτρικός ανελκυστήρας 

Θ. ΚΤΙΡΙΟ Κ.Υ ΒΥΡΩΝΑ 
2. υδραυλική πλατφόρµα  

 

 

Β. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Σύµφωνα µε τα φύλλα περιοδικού ελέγχου του πιστοποιηµένου φορέα 

(TUV AUSTRIA HELLAS).  

Επισυνάπτονται οι «Εκθέσεις Περιοδικού Ελέγχου» του 
πιστοποιηµένου φορέα TUV AUSTRIA HELLAS όπου περιγράφονται οι 
απαραίτητες εργασίες µετά των ανταλλακτικών ώστε να είναι δυνατή η 
πιστοποίηση του κάθε ανελκυστήρα.  

 
Συγκεκριµένα οι ανελκυστήρες είναι: 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 
(TUV AUSTRIA 
HELLAS) 
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1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 
(αριστερός) 

28353/14 

2 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ (δεξιός) 28354/14 
3 5 ατόµων (8ορ.Κτιρίου)  28351/14 
4 3 ατόµων (8ορ.Κτιρίου) 28350/14 
5 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ 

(4ορ.Κτρίου) 
28357/14 

6 4 ατόµων (4ορ.Κτρίου) 28356/14 
7 Υδραυλικός (µαγειρείων) 28352/14 
8 Προσώπων Παραρτήµατος 28355/14 

 
Υποχρέωση του συντηρητή θα είναι: 

 
6. Η πλήρης αποκατάσταση όλων των Παρατηρήσεων – Ελλείψεων 

του φορέα πιστοποίησης για τους οκτώ ανελκυστήρες.  
7. Η σύνταξη πλήρους τεχνικού φακέλου µε: µηχανολογικό σχέδιο, 

µηχανολογική & ηλεκτρολογική µελέτη, σχεδιάγραµµα πίνακα 
αυτοµατισµού, βεβαιώσεις µηχανισµών – εξαρτηµάτων και ότι άλλο 
πιθανόν προβλέπεται, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση του 
πιστοποιητικού ελέγχου. 

8. Οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για 
την καταχώρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου στο µητρώο 
του ∆ήµου Αθηναίων και η παράδοση των αντιστοίχων 
καταχωρήσεων στην Υπηρεσία µας µετά των τεχνικών φακέλων. 

9. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό CEmark και τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις. 

10. Η διάρκεια περαίωσης των εργασιών και παράδοσης των 
πιστοποιητικών από τον φορέα πιστοποίησης, καθώς και των 
καταχωρήσεων από το ∆ήµο Αθηναίων ορίζεται σε τρείς µήνες 
από την ηµεροµηνία ανάθεσης. 

 
    

 

 ΑΡΘΡΟ 2° ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
Το συµβατικό τίµηµα της ετήσιας συντήρησης για τον εξοπλισµό που 
αναφέρεται στο παράρτηµα, ανέρχεται σε               ,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3° ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Η σύµβαση αυτή αρχίζει την   …………………………   και τελειώνει την 

………………………………   ¨Άρνηση του Συντηρητή, σηµαίνει έκπτωση του, 

κατά τα όσα προβλέπει ο Νόµος.  

   

ΑΡΘΡΟ 4° ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η οφειλόµενη αµοιβή θα καταβάλλεται σε δώδεκα(12) µηνιαίες δόσεις, ύστερα 
από την έκδοση σχετικού τιµολογίου επί του οποίου θα βεβαιώνεται η µηνιαία 
συντήρηση των ανελκυστήρων από αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Τα 
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τιµολόγια θα είναι εξοφλητέα σύµφωνα µε το Π.∆. 166 Φ.Ε.Κ 138 05/06/2003. 
Η πληρωµή του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα γίνεται από το Νοσοκοµείο µε έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος. 
Η πληρωµή της αξίας θα γίνει από το Νοσοκοµείο σε Ευρώ, σύµφωνα µε: α. 
Τα τιµολόγια του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 
β. Το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης της αρµόδιας επιτροπής. 
Κατά την πληρωµή του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα γίνουν οι εξής 
κρατήσεις: α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 
β) 2% επί των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου. 
γ) Φόρος 8% αρ. 24 Ν. 2198 / 22-4-94. 
δ) 2% επί της αξίας των τιµολογίων µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α  
Ν. 3580/2007 άρθρο 3  (ΦΕΚ134/Α/18-7-07) ΚΥΑ ∆Υ 6α/Γ.Π/οικ. 36932/17-3-
09 ΦΕΚ 545 Β724-3-09. Ο αναλογούν ΦΠΑ 23% (είκοσι τρία επί τοις εκατό) θα 
βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
Η πληρωµή εκτελεσµένων εργασιών επισκευών βάσει ειδικής εντολής θα 
γίνεται βάσει τιµολογίου και µετά από βεβαίωση παραλαβής της αρµόδιας 
επιτροπής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5° 

ΕΥΘΥΝΕΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ-

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)     

Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   

  Ο συντηρητής υποχρεούται σε πλήρη, επιµελή ανελλιπή και υπεύθυνη 

συντήρηση των παραπάνω ανελκυστήρων του Νοσοκοµείου, τακτική και 

έκτακτη, υπό τους εξής τουλάχιστον ενδεικτικούς όρους: 

α) Καθ΄ όλη την διάρκεια της Σύµβασης, ο Συντηρητής θα ευθύνεται για την 

ακριβή και πιστή τήρηση των διατάξεων της κοινής Υπουργικής Απόφασης 

F9.2/οικ.32803/1388/1997/της ΚΥΑ και της αριθ.πρωτ.18173/30-08-88 (ΦΕΚ 

664/Β/09-09-88). «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων 

ανελκυστήρων» καθώς και κάθε κείµενης νοµοθεσίας που διέπει την ασφάλεια 

και λειτουργία των ανελκυστήρων. 

     Η συντήρηση θα εκτελείται σύµφωνα µε: 

Ι. Την Κ.Υ.Α 18173/88 ιι) τον ΕΛΟΤ 81.1 και 81.2 και ιιι) τη ∆ιακήρυξη του 

διαγωνισµού. Iv) To «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συµφωνεί να αναθέσει τη σύνταξη 

τεχνικών φακέλων των ανελκυστήρων και την έκδοση άδειας λειτουργίας 

όπως οι Κ.Υ.Α και ΕΛΟΤ ορίζουν στα πλαίσια της παρούσης συµβάσεως και 

εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

β) Η συντήρηση θα πραγµατοποιείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον δυο 

φορές τον µήνα κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από 7.00 έως και 15.00, 

ανεξαρτήτως υπάρξεως ή µη βλάβης κατά τρόπο εξασφαλίζοντας κανονική, 
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ασφαλή και ακίνδυνο λειτουργία των ανελκυστήρων, επί τη βάσει όλων των 

κανόνων της τέχνης και της τεχνικής και συµφώνως προς τις διατάξεις των 

νόµων και κανονισµών που ισχύουν. 

γ) Ο συντηρητής ή ο εκάστοτε εκπρόσωπος του µαζί µε το µηχανικό της Τ.Υ 

του Νοσοκοµείου δέον όπως, για τον καθένα ανελκυστήρα κεχωρισµένως 

ενηµερώνει το ειδικό βιβλίο συντήρησης και επιθεώρησης, το θεωρηµένο από 

το Υπουργείο Βιοµηχανίας που ευρίσκεται στην Τ.Υ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ, 

όπου θα αναγράφονται κατά σειρά οι επιθεωρήσεις του ανελκυστήρα, οι τυχόν 

αλλαγές εξαρτηµάτων, ως και οι υποδείξεις του συντηρητή, ο οποίος θα 

υπογράφει αυτό καθ΄ εκάστη επιθεώρηση, µαζί µε την επιτροπή που θα 

ορισθεί προς τούτο από την υπηρεσία. 

δ) Ο συντηρητής θα τηρεί βιβλίο συντήρησης – επισκευής – ελέγχου 

θεωρηµένο (ή µη) για κάθε ανελκυστήρα χωριστά στο κάθε µηχανοστάσιο  µε 

αναλυτική περιγραφή κάθε παρέµβασης σε αυτούς. 

ε) Η υπό του Νόµου προβλεπόµενη ασφάλιση των ανελκυστήρων τυγχάνει 

υποχρεωτική και βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τον συντηρητή, και ο οποίος 

ευθύνεται απολύτως και αποκλειστικά για κάθε ατύχηµα, ο µη γένοιτο, ήθελε 

τυχόν συµβεί, οπωσδήποτε κατά την επίβλεψη, συντήρηση, λειτουργία ή την 

εν γένει χρήση των ανελκυστήρων , εις αυτό τούτο το προσωπικό, η εις 

οιονδήποτε τρίτο, συνεπεία πράξης του συντηρητή, ή παράληψης του κατά την 

επίβλεψη ή συντήρηση, ή τυχαίου γεγονότος. Το µικρότερο ποσό 

ασφάλισης θα καλύπτει την ευθύνη, για µεµονωµένο ατύχηµα ενός 

ατόµου µέχρι του ποσού 30.000,00EURO και για οµαδικό ατύχηµα 

τουλάχιστον για 60.000,00 EURO ή ότι προβλέπεται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία ως προς τα κατώτερα ποσά. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο 

συντηρητής υποχρεούται να παρέµβει εις την δίκη, αναλαµβάνω εξ΄ 

ολοκλήρου και µε ίδιες δικές του δαπάνες τον δικαστικό αγώνα, τιθεµένου του 

Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» εκτός δίκης, και να επωµισθεί 

ο ίδιος τις συνέπειες της οιασδήποτε δικαστικής απόφασης. 

Β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ    

Ι) Ο συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει µε δική του ευθύνη και δαπάνη, 

σύµφωνα µε την προσφορά του όλες  ανεξαιρέτως τις επισκευάσιµες βλάβες 

που θα παρουσιαστούν στους παραπάνω ανελκυστήρες. Προς τούτο 

υποχρεούται να δηλώσει εις τον εκπρόσωπο του Νοσοκοµείου την ακριβή 

διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του γραφείου και της οικίας του, ώστε 

καθ΄ όλη την διάρκεια του 24ωρου να καθίσταται δυνατή η µετ’ αυτού 
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επικοινωνία απευθείας οφειλών όπως, άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής 

προσέλθει στο Νοσοκοµείο εντός δυο (2) ωρών το αργότερο, 

συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και αργιών, από της πρώτης 

αναζητήσεώς του, προς αποκατάσταση βλάβης, ή λόγω άλλης τινός 

εκτάκτου αιτίας και πέραν της διαρκούς παρουσίας τεχνικού. 

ΙΙ) Γενικώς εν περιπτώσει µη ευρέσεως του συντηρητή ή αρνήσεώς του ή 

καθυστερήσεως αφίξεως του, το Νοσοκοµείο δικαιούται να αναθέσει εις 

τρίτους την αποκατάστασή της βλάβης, άνευ ιδιαιτέρας ειδοποιήσεως του 

συντηρητή, εκπιπτουσών   των σχετικών δαπανών εκ της µηνιαίας αµοιβής 

τούτου, ενώ συγχρόνως το τοιούτο συµβάν, θα δύναται να θεωρηθεί υπαίτια 

παράβαση ουσιώδους του παρόντος. Βλάβες που απαιτούν για την 

αποκατάσταση των ανταλλακτικά εκτός των υλικών που προβλέπονται από 

την προσφορά, θα χρεώνονται ιδιαιτέρως πλην αν διατίθενται από το 

Νοσοκοµείο, σε κάθε δε περίπτωση τη χρέωση και διάθεση τέτοιων 

ανταλλακτικών θα γίνεται κατόπιν προεγκρίσεως και εποπτείας της αρµόδιας 

υπηρεσίας του Νοσοκοµείου.  

 

   Σε περίπτωση διαφωνίας το Νοσοκοµείο δικαιούται να αποκαταστήσει την 

βλάβη µε όποιο τρόπο κρίνει αυτό προσφορότερο. 

ΙΙΙ) Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης να επιδεικνύει κατά καιρούς σε 

πρόσωπα οριζόµενα από την υπηρεσία, τους αναγκαίους χειρισµούς για την 

απελευθέρωση εγκλωβισθέντων ατόµων, ή για την διακοπή λειτουργίας των 

ανελκυστήρων, εάν επισηµανθεί βλάβη σε αυτούς.  

IV) Σε περίπτωση διαπίστωσης υπό του συντηρητή σε κάποιον ανελκυστήρα, 

σοβαρής βλάβης που θέτει σε κίνδυνο την ζωή των επιβατών, τίθεται υπ΄ 

αυτού αµέσως εκτός χρήσεως, αναρτωµένων  επί των θυρών των ειδικών 

πινακίδων ένδειξης βλάβης και σηµειωµένου του γεγονότος εις το οικείο βιβλίο 

επιθεώρησης . 

V) Εάν ανελκυστήρας λόγω βλάβης οσονδήποτε σοβαρής εκτός λειτουργίας 

πλέον των δεκαπέντε συνεχών ηµερών για οποιονδήποτε λόγο, τότε 

αυτοµάτως θα γίνεται αντιστοίχως και αναλόγως περικοπή εκ της µηνιαίως 

αποζηµιώσεως του συντηρητή. Ωσαύτως δεν θα γίνει τελική εξόφληση, εάν 

κατά την ηµέρα λήξης της συµβάσεως υφίστανται σε εκκρεµότητα βλάβες των 

ανελκυστήρων. 

VI) ∆ια πάσα βλάβη ή ζηµιά εις τους ανελκυστήρες ή τις κτιριακές και λοιπές 

εγκαταστάσεις που προξενήθηκε   οπωσδήποτε υπαιτιότητα του συντηρητή ή 
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των συνεργείων του, ευθύνεται αυτός απεριορίστως και υποχρεούται εις την 

αποκατάστασή της, αµέσως µε ίδιου αυτού δαπάνες. Όσο χρόνο διαρκεί 

τοιαύτη βλάβη του ανελκυστήρα, δεν θα καταβάλλεται εις αυτόν µηνιαία 

αµοιβή συντηρήσεως.  

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ     

α) Το δια την συντήρηση υπό του συντηρητή χρησιµοποιούµενο προσωπικό 

δέον να είναι το υπό των κειµένων διατάξεων προβλεπόµενο, απαγορευµένης 

της χρησιµοποιήσεως ακατάλληλων ατόµων, η της ανάθεσης του έργου εις 

τρίτους υπεργολαβικώς. Το προσωπικό του συντηρητή θα διαθέτει απαραίτητα 

άδεια τεχνικού ανελκυστήρων οι οποίες θα κατατεθούν µε την υπογραφή της 

σύµβασης από τον ανάδοχο. 

β) Αναλαµβάνει να διαθέτει στο Νοσοκοµείο ένα (1) τουλάχιστον τεχνίτη 

ανελκυστήρων σε καθηµερινή βάση στο πρωινό ωράριο (07.00-15.00) 

όλες τις εργάσιµες ηµέρες και σε 24ωρη βάση τις ηµέρες γενικής 

εφηµερίας (ανά 4 ηµέρες). ∆ιευκρινίζεται ότι ο συντηρητής πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών καθ’ όλο το 

24ωρο όλες τις εργάσιµες και τις µη εργάσιµες ηµέρες. Για έκτακτες (και 

σοβαρές περιπτώσεις) ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση διάθεσης 

ανάλογου συνεργείου. 

γ) Το καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της συµβάσεως χρησιµοποιούµενο κατά τα 

ανωτέρω υπό του εργολάβου προσωπικό, που θα διεξάγει τις εργασίες 

συντήρησης, ουδεµία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση θα έχει εντός 

του Νοσοκοµείου, αποκλειστικός δε εργοδότης αυτού θα είναι ο εργολάβος. Το 

προσωπικό τούτο, δέον όπως τυγχάνει ασφαλισµένο εις το ΙΚΑ, ή έτερο 

αρµόδιο Ασφαλιστικό Οργανισµό δια πλήρη ασφάλιση, περιλαµβάνουσα και 

την τοιαύτη κατά του κινδύνου εξ΄ ατυχηµάτων, του εργολάβου 

επιβαρυνόµενου και ευθυνόµενου αποκλειστικώς, για την έγκαιρη και κανονική 

καταβολή των κατά νόµο αποδοχών και επιδοµάτων, ως και των οικείων 

ασφαλιστικών εισφορών.  

δ) Τα ηµεροµίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις του 

προσωπικού συντήρησης και επίβλεψης, ως και τα οδοιπορικά τούτων 

βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον συντηρητή  

ε) 1) Ε∆ΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ …………………..:  

Τηλ:……………………………,FAX:……………………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΑΡΘΡΟ   6Ο 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ   

  Σε περίπτωση που ο συντηρητής ήθελε παραβεί όρο ή όρους της παρούσας, 

ή ήθελε εκτελέσει πληµµελώς τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων, θα 

µειούται  η αµοιβή στο ήµισυ της µηνιαίας συντήρησης εάν τούτο ήθελε 

επαναληφθεί για δεύτερη φορά. 

Εάν ο συντηρητής εξακολουθεί να παραβαίνει τους όρους της συµβάσεως, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ  του Νοσοκοµείου, χωρίς δικαστική 

ή άλλη τινά παρέµβαση, παραιτούµενος από τούδε κάθε προσβολής ή 

ένστασης δικαστικής ή εξώδικου, κατά της απόφασης του ∆.Σ περί κηρύξεως 

εκπτώτου κλπ. Στην περίπτωση αυτή (κήρυξη εκπτώτου) η υπηρεσία 

προκηρύσσει νέο διαγωνισµό, οπότε εάν προκύψει διαφορά τιµής, αυτή 

βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο συντηρητή και εισπράττεται, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων. Επίσης η εγγύηση καλής εκτελέσεως, 

καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου και ειδικότερα: 

α) Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και 

καθυστερήσει να προσέλθει πλέον των δυο (2) ωρών θα του επιβάλλεται 

ποινή 300,00€. Η ίδια  ποινή θα του επιβάλλεται για κάθε µια των ανωτέρω 

περιπτώσεων ελέγχου του χρόνου αποκατάστασης των βλαβών. 

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό του 3.000,00 

EURO ή  παρουσιαστεί η ίδια βλάβη 3 φορές τον µήνα µπορεί το Νοσοκοµείο 

να κηρύξει τον συντηρητή έκπτωτο. Η επιβολή της ποινής θα συντελείται µε 

απόφαση του ∆..Σ του Νοσοκοµείου µετά από εισήγηση της επιτροπής 

παρακολούθησης της   λειτουργίας των ανελκυστήρων. 

γ) Η ποινή θα εισπράττεται µε παρακράτηση του ποσού από τις απαιτήσεις 

του συντηρητή. 

δ) Στο διάστηµα µεταξύ δυο προληπτικών συντηρήσεων για κάθε κλήση, έστω 

και εάν ανταποκρίνεται θετικά στην κλήση λογίζεται εις βάρος του ένας βαθµός 
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ασυνέπειας (Β.Α) και κάθε φορά 3 (Β.Α) εντός του ιδίου 15/νθηµέρου 

επιβάλλεται πρόστιµο 60,00 EURO (ανά ανελκυστήρα) 

 

ΑΡΘΡΟ  7Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

   Ο συντηρητής αµέσως µόλις διαπιστώσει ότι σε κάποιο ανελκυστήρα 

χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου επιµέρους εξαρτήµατος, οφείλει να το 

αναφέρει εγγράφως στον Προϊστάµενο Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΓΝΑ ή νόµιµο 

αναπληρωτή του , αναφέροντας και την αξία του υλικού αυτού που έχει 

συµφωνηθεί η τιµή αυτού, βάσει του πίνακα ανταλλακτικών της από 

………………………………οικονοµικής του προσφοράς,  µε την περιγραφή 

της προµήθειας να γράφεται στο δελτίο (εντολή) που θα τηρεί η Τεχνική 

Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. Το Νοσοκοµείο, όµως δια της αρµόδιας 

υπηρεσίας του, δεν δεσµεύεται να προµηθευτεί από άλλη πηγή το υπό 

αντικατάσταση ανταλλακτικό ή να κρίνει ως µη συµφέρουσα ή ως µη αναγκαία 

την αντικατάσταση και να ζητήσει από τον συντηρητή να επιµείνει στην 

επισκευή του υπάρχοντος. Αν αυτό τελικά αντικατασταθεί από τον συντηρητή, 

η πληρωµή του συντηρητή, θα γίνεται µετά την τιµολόγηση και µε προσκόµιση 

της εντολής, και εφ΄  όσον πιστοποιείται η καλή εκτέλεση της εργασίας από την 

αρµόδια επιτροπή του Ιδρύµατος. 

Απαραίτητη είναι η προσκόµιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο 

και  των υπό προµήθεια ζητούµενων ειδών του διαγωνισµού, καθώς και σήµανσης CE 

του προσφερόµενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

κανονισµούς ασφαλείας . 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΌΤΙ: ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΛΟΓΩ 

ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΛΠ) 

 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
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Οι τιµές των ανταλλακτικών θα είναι δεσµευτικές καθ΄όλη την διάρκεια της 
σύµβασης. Περιλαµβάνουν την εργασία εγκατάστασης και τον ΦΠΑ. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€) 

1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ  ΩΣ  Φ13  8Χ19 ΑΝΑ Μ  

2 ΕΠΑΦΗ  ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ  

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ        ΩΣ  40Α ΤΕΜ  

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ        ΩΣ  80Α ΤΕΜ  

5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ        ΩΣ  100Α ΤΕΜ  

6 Μ/Σ  ΠΟΛΛΩΝ  ΕΞΟ∆ΩΝ  ΜΟΝΟΦΑΣ        300KVA ΤΕΜ  

7 M/Σ      -"-             -"-       ΤΡΙΦΑΣ.         300KVA ΤΕΜ  

8 M/Σ      -"-             -"-       ΜΟΝΟΦΑΣ      600KVA ΤΕΜ  

9 M/Σ      -"-             -"-       ΤΡΙΦΑΣ.         600KVA ΤΕΜ  

10 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP ΤΕΜ  

11 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ    20HP ΤΕΜ  

12 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑC Ή DC   2 Ή  3  ΕΠΑΦΩΝ ΤΕΜ  

13 ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ  

14 13ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ  ΓΗΣ  ΜΕ  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΜ  

15 ΩΘΗΤΗΡΑΣ  ΠΟΡΤΑΣ                ΤΕΜ  

16 ΛΑΣΤΙΧΟ  ΩΘΗΤΗΡΑ  ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ  

17 ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ  ΑΠΛΗ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΜΕ  ΟΜΟΙΑ ΤΕΜ  

18      -"-              -"-         -"-          ΜΕ  ΑΛΛΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ  

19      -"-          ∆ΙΠΛΗ       -"-          ΜΕ  ΟΜΟΙΑ ΤΕΜ  

20      -"-              -"-         -"-          ΜΕ  ΑΛΛΟΥ  ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ  

21      -"-         ΑΠΛΗ         -"-          ΜΕ ΤΥΠΟΥ  ΕΛΟΤ ΤΕΜ  

22      -"-         ∆ΙΠΛΗ        -"-           ΜΕ ΤΥΠΟΥ  ΕΛΟΤ ΤΕΜ  

23 ΜΠΡΑΤΣΟ  ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΤΕΜ  

24 ΦΕΡΜΟΥΙΤ  ΓΙΑ  ΜΗΧΑΝΗ  ΩΣ      10HP ΤΕΜ  

25 ΦΕΡΜΟΥΙΤ  ΓΙΑ  ΜΗΧΑΝΗ  ΩΣ      20HP                     ΤΕΜ  

26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΙΑΚΟΠΤΗ  ΧΕΙΛΟΥΣ  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΕΜ  

27 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜ  

28 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20HP ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜ  

29 ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΤΕΜ  

30 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ  ΩΣ  5Α ΤΕΜ  

31 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ  ΩΣ  10Α ΤΕΜ  

32 ΠΥΚΝΩΤΗΣ     ΩΣ  1000 ΜF ΤΕΜ  

33 ∆ΙΟ∆ΟΣ  ΤΕΜ  

34 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ  ΤΑΣΗΣ ΤΕΜ  

35 ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ  

36 ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  ΣΑΣΙ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ  ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜ  

37             -"-             -"-      ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ   PVC ΤΕΜ  

38             -"-             -"-             -"-          ERTALON ΤΕΜ  

39 ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ - ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ  ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΕΜ  

40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ  42/220V ΤΕΜ  

41 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ  

42 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΜ  

43 ΕΛΑΤΗΡΙΑ  ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ - ΘΥΡΑΣ ΤΕΜ  

44 ΚΟΜΒΙΟ  ΑΠΛΟ ΤΕΜ  

45 ΚΟΜΒΙΟ  ΑΦΗΣ ΤΕΜ  

46 ΚΟΜΒΙΟ  ΑΝΤΙΒΑΝ∆ΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜ  

47 DISPLAY  &  ΤΟΞΑ ΤΕΜ  

48 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΜ  

49 ΛΑΣΤΙΧΑ  ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΤΕΜ  

50 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  ΜΑΝ∆ΑΛΩΣΗ ΤΕΜ  

51 ΕΠΑΦΕΣ  ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑ  ΑΝΑ  ΣΤΑΣΗ ΤΕΜ  

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

52 ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  1:1 ΤΕΜ  

53 ΚΟΝΤΗΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  2:1 ΤΕΜ  

54 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ  

55 ΛΑ∆Ι ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ ΤΕΜ  

56 ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΜ  

57 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ  

58 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ  

59 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΕΜ  

60 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΥΡΕΣ  ΤΕΜ  

    
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
(€) 

1 
CONTROL SIMPLEX 2 ΤΑΧ.   -6   ΣΤΑΣ.  10HP 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ-MODEM ΤΕΜ  

2 
      -"-            -"-      2  ΤΑΧ .-6   ΣΤΑΣ.  20HP           -"-              -     
΄΄ ΤΕΜ  

3 
      -"-            -"-      2  ΤΑΧ.-14   ΣΤΑΣ.  10HP           -"-             -      
΄΄ ΤΕΜ  

4 
      -"-            -"-      2  ΤΑΧ.-14  ΣΤΑΣ.  20HP           -"-              -     
΄΄ ΤΕΜ  

5 
      -"-             -"-          Υ∆Ρ  .-6   ΣΤΑΣ.  25HP           -"-             
-     ΄΄ ΤΕΜ  

6 
      -"-            -"-          Υ∆Ρ .-14  ΣΤΑΣ.  25HP          - "-              
-     ΄΄ ΤΕΜ  

7 
      -"-             -"-         Υ∆Ρ .-6    ΣΤΑΣ.  40HP           -"-              
-     ΄΄ ΤΕΜ  

8 
      -"-             -"-         Υ∆Ρ .-14  ΣΤΑΣ.  40HP           -"-              
-     ΄΄ ΤΕΜ  

9 ΠΛΑΚΕΤΑ  SIMPLEX  2 ΤΑΧ.    ΩΣ   6  ΣΤΑΣ  ΤΕΜ  

10        -"-            -"-        2 ΤΑΧ.      ΩΣ  14 ΣΤΑΣ ΤΕΜ  

11        -"-            -"-       ΓΙΑ Υ∆Ρ. ΩΣ  6   ΣΤΑΣ. ΤΕΜ  

12        -"-            -"-      ΓΙΑ Υ∆Ρ. ΩΣ  14 ΣΤΑΣ. ΤΕΜ  

13 ΣΕΤ ΦΩΤΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟ  ΩΣ   6  ΣΤΑΣ ΤΕΜ  

14  -"-              -"-                 -"-     -"-     ΩΣ   14 ΣΤΑΣ ΤΕΜ  

15  -"-              -"-                 -"-  ∆ΙΠΛΟ  ΩΣ   6  ΣΤΑΣ ΤΕΜ  

16  -"-              -"-                 -"- ∆ΙΠΛΟ  ΩΣ   14 ΣΤΑΣ ΤΕΜ  

17 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ  ΑΠΛΟΣ  -  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΩ  
ΜΕΡΟΣ ΤΕΜ  

18 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ Ή ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΚΑΤΩ  
ΜΕΡΟΣ ΤΕΜ  

19 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ  ΑΠΛΟΣ - ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΑΝΩ  &  ΚΑΤΩ  
ΜΕΡΟΣ ΤΕΜ  

20 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜ  

21 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜ  

22           -"-                -"-          ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜ  

23 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ  ΠΗΝΙΟΥ  ΦΡΕΝΩΝ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.  ΩΣ  10HP ΤΕΜ  

24 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ  ΠΗΝΙΟΥ  ΦΡΕΝΩΝ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.  ΩΣ  20HP ΤΕΜ  

25           -"-                -"-          1TAX.  ΩΣ      20HP ΤΕΜ  

26 
ΣΑΣΙ  ΣΑΣΙ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΤΕΜ  

27 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΑΣΙ Η 
ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΜ  

28 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΜ  

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

29 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜ  

30 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΩΣ  6  ΣΤΑΣ ΤΕΜ  

31 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΩΣ 10 ΣΤΑΣ  ΤΕΜ  

32 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΩΣ 6   ΣΤΑΣ  ∆ΙΣΚΟΙ ΤΕΜ  

33 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΩΣ10  ΣΤΑΣ  ∆ΙΣΚΟΙ ΤΕΜ  

34 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ  ΚΟΝΤΑΚ  ΤΕΜ  

35 

ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ             ΤΕΜ  

36 ΑΛΥΣΙ∆Α ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑ  ΚΟΜΠΛΕ ΑΝΑ Μ  

37 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ 
ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ ΑΝΑ Μ  

38 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 20Χ1ΠΛΑΚΕ  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ 
ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ Μ ΑΝΑ Μ  

39 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12Χ1ΠΛΑΚΕ  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η 
ΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΕΜ  

40 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ20Χ1 ΠΛΑΚΕ  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η 
ΕΡΓΑΣΙΑ              . ΤΕΜ  

    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
(€) 

1 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ            1ΤΑΧ.  ΩΣ  10ΗP ΤΕΜ  
2 -"-                   -"-               1TAX.  ΩΣ  20HP                                                     ΤΕΜ  

3 -"-                   -"-               2TAX.  ΩΣ  10HP                             ΤΕΜ  

4 -"-                   -"-               2TAX.  ΩΣ  20HP  ΤΕΜ  

5 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΑΠΟ ΠΥΡΑΚ. ΣΕ ΦΘΟΡ.(ΣΕΤ 
ΚΟΜΠΛΕ) ΤΕΜ  

6 ΣΕΤ  ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ  ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ  

7 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΧΙΛ                                                            
. ΤΕΜ  

8 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜ  

9 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ  

10 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ  

11 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ ΤΕΜ  

12 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ                                          ΤΕΜ  

13 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ  

14 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ ΤΕΜ  

15 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ  

16 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ  

17 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ                                      ΤΕΜ  

18 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ ΤΕΜ  

19 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ ΤΕΜ  

20 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ500/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜ  

21 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ500/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜ  
22 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ500/8ΣΥΡΜ                                                ΤΕΜ  

23 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ700/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜ  

24 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ700/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜ  

25 TΡΟΧΑΛΙΑ  ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΣ  ΩΣ   Φ700/8ΣΥΡΜ. ΤΕΜ  

26 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ  ΜΗΧΑΝΗΣ Ή  ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ  10HP ΤΕΜ  
27 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ  ΜΗΧΑΝΗΣ Ή  ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΩΣ  20HP                        ΤΕΜ  

28 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΜΗΧΑΝΗΣ Ή  ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ  10HP ΤΕΜ  
29 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΜΗΧΑΝΗΣ Ή  ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ  20HP ΤΕΜ ΤΕΜ  

30 ΚΩΝΟΣ  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΤΕΜ  

31 ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ  

32 ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΜΑ                                                ΤΕΜ  

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ



 

 

33 ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΠΛΗΡΕΣ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ  

34 
ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 
8 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ   

35 
ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 
12 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ  

36 
ΠΑΤΩΜΑ  ΘΑΛΑΜΟΥ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 
20 ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ  

37 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  1  ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ    . ΤΕΜ  

38 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  2  ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ  

39 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  5  ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ  

40 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  10ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ  

41 
ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  15 ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΧΙ Η ΣΚΑΦΗ ΤΕΜ  

42 ΚΟΜΒΙΟ∆ΟΧΗ  ΘΕΣΕΩΝ  Η ΣΚΑΦΗ                                                                      ΤΕΜ  

43 ΠΟΜΟΛΟ  ΘΥΡΑΣ ΤΕΜ  

    
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5η    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
(€) 

1 
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.   ΩΣ  
10HP ΤΕΜ  

2 
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.   ΩΣ  
14HP ΤΕΜ  

3 
ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ  ΑΝΤΙΚ/ΣΗ  ΓΙΑ  ΜΗΧ.   ΩΣ  
20HP ΤΕΜ  

4 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΣΙ∆ΗΡΑ 
ΒΑΣΗ ΤΕΜ  

5 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΣ ΄ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ ΤΕΜ  

6 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙNOX ΣΑΤΙΝΕ 
ΕΩΣ 8 ΑΤΟΜΑ  ΤΕΜ  

7 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙNOX ΣΑΤΙΝΕ 
ΕΩΣ 14ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ  

8 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΘΑΛ.ΦΟΡΜΑΪΚΑ-ΙNOX ΣΑΤΙΝΕ 
ΕΩΣ 20ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ  

9 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΑ∆ΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
(ΚΟΡΝΙΖΑ). ΤΕΜ  

10 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜ  

11 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ                                                                           ΤΕΜ  

12 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 8   ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΑΝΕΠΕΝ∆ΥΤΟΣ ΤΕΜ  

13 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 14 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΑΝΕΠΕΝ∆ΥΤΟΣ ΤΕΜ  

14 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 20 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΑΝΕΠΕΝ∆ΥΤΟΣ ΤΕΜ  

15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΙΑΚΟΠΤΗ  ΧΕΙΛΟΥΣ  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΕΜ  

16 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΙΙΣ                                                                                                       ΤΕΜ  

17 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ  

18 
ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 
ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ ΤΕΜ  

19 ΘΥΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ∆ΙΦΥΛΛΗ ΕΛΑΙΟΒΑΦΗ  ΤΕΜ  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  6η 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
(€) 

1 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΒΑΡΟΥΛΚΟ-ΗΛ/ΡΑΣ) ΜΕ 
ΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 8 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1,2 M/SEC Η ΜΗΧΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ THYSSEN-OTIS-KONE-SCHINDLER ΤΕΜ  

2 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ INVERTER ΤΗΣ ΤΕΜ  

3 
ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 14 
ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ  

4 
ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 20 
ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ  

5 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ  

6 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ  

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΕΩΣ 5 ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ  

8 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜ  

9 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΑ 1MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚ/ΣΤΗΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ  

10 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΑ 7Χ1 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ/ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚΑ/ΤΗΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ  

11 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ  

12 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ4  MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ  

13 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ6  MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ  
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ  

14 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ 
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ  

15 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 MM2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΚΑΝΑΛΙ 
ΕΓΚ/ΜΕΝΟ ΑΝΑ Μ  

16 ΣΩΛΗΝΑΣ  HELIFLEXΦ12 ΑΝΑ Μ  

17 ΣΩΛΗΝΑΣ  HELIFLEX Φ16 ΑΝΑ Μ  

18 ΣΩΛΗΝΑΣ  HELIFLEX Φ20 ΑΝΑ Μ  

19 ΚΑΝΑΛΙ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  Ή  ΠΛΑΣΤΙΚΟ    40Χ100                                                ΑΝΑ Μ  

20 ΚΟΥΤΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ  100Χ100 ΤΕΜ  

 

ΑΡΘΡΟ   8Ο        ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

                   
 1. Με τον διαγωνισµό αυτό επιχειρείται η ανάδειξη αναδόχου που : 
 α) θα συντηρεί τους ανελκυστήρες ώστε να διατηρούνται τυπικά και 

ουσιαστικά σύµφωνοι µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. 
               β) θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τους όρους που 

προδιαγράφονται. 
 γ) θα είναι και ο οικονοµικά φθηνότερος. 
 
   Θα βρίσκεται κάτω από έλεγχο και ευθύνη αδειούχου   συντηρητή 

ανελκυστήρων ο οποίος θα επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις κάθε τρίµηνο ή 
όποτε   υπάρχει ανάγκη και θα παρέχει µε το τιµολόγιο της συντήρησης 
του µήνα ή µετά από επισκευή, ειδική υπεύθυνη δήλωση, ότι οι 
εγκαταστάσεις πληρούν το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους κανόνες της 
τέχνης.    

            Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται από τεχνίτη µε άδεια του 
            ΥΒΕΤ ηλεκτροτεχνίτη ∆ ειδικότητας’ σε συνεργασία µε  
            αδειούχο   βοηθό ηλεκτροτεχνίτη, (συνεργείο συντήρησης. 

               Θα γίνονται δύο επισκέψεις τον µήνα από το ανωτέρω συνεργείο και  
               θα υπογράφεται στο βιβλίο ή ηµερολόγιο η επίσκεψη και ότι  
               οι ανελκυστήρες συντηρούνται και έχουν καλώς. Στην περίπτωση που 
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               το συνεργείο διαπιστώσει ότι χρειάζεται επισκευαστική εργασία  
               θα ενηµερώνεται ο  υπεύθυνος συντηρητής ο οποίος θα συντάσσει  
               σχετική έκθεση, που θα  υποβάλλεται αυθηµερόν.  
               Θα διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρα, όταν λόγοι ασφάλειας  
               το επιβάλλουν. Σχετικά µε τους χρόνους εκτέλεσης των  
               εργασιών επισκευών καθορίζονται σχετικά κατωτέρω. 
     Το τιµολόγιο κάθε επισκευής θα συνοδεύεται και από βεβαίωση του 

αδειούχου συντηρητή ότι ο ανελκυστήρας πληροί το ισχύον τεχνικό 
πρότυπο. 

 
  2. Σχετικά µε την ανταπόκριση σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας 
σταµατήσει ή παρουσιάζει συµπτώµατα πληµµελούς λειτουργίας: 
 
α. Ο διαγωνιζόµενος θα προσφέρει µε την τεχνική προσφορά του και τον     
    χρόνο ανταπόκρισης, που αποτελεί και αυτό στοιχείο αξιολόγησης  
β. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται 
ποινές.. ‘ 
γ. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί 
ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού ισχύουν τα κατωτέρω περί 
επισκευών. 
δ. Σε περίπτωση που η απαιτουµένη ρύθµιση βραδύνει πλέον της 1 ώρας    
    πρέπει να κληθεί και έτερος τεχνίτης, ο οποίος πρέπει να προσέλθει σε 
µία   ώρα από την κλήση. 
ε. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης µε ρύθµιση απαιτεί 
χρόνο  πλέον των δύο ωρών, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον 
συντηρητή  και για τον πλέον των δύο ωρών χρόνο ζητείται έγκριση 
πληρωµής ως  εργασία µη υπαγόµενη στην αποζηµίωση µε το τίµηµα της 
κατηγορίας 1 ‘προληπτική συντήρηση’.  
στ. Σε περίπτωση που η βλάβη που απαιτεί αποκατάσταση µε ρύθµιση,   
 οφείλεται σε προφανή βανδαλισµό χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά   
 της εγκατάστασης, συντάσσεται αιτιολογική έκθεση από τον συντηρητή και 
ζητείται έγκριση πληρωµής ως εργασία µη υπαγόµενη στην αποζηµίωση 
µε   το τίµηµα της κατηγορίας 1  ‘προληπτική συντήρηση’.  
 

         3.Για την προµήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύµφωνα µε τους τεχνικούς  
           όρους της διακήρυξης και των ισχυόντων τεχνικών προτύπων, 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 του  
     κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραµµατιστής κλπ.) έχει      
              κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραµµατισµό,  
              συντήρηση του ανταλλακτικού ή µηχανισµού. 

  
               4.Για υλικά εµπορίου των οποίων η τιµή στις λίστες των κατηγοριών είναι  

           ίση ή µικρότερη των 150 €. πρέπει να υπάρχει από ένα σε αποθήκη 
           του αναδόχου στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αθηνών, το οποίο   

              θα αναπληρώνεται εντός δύο ηµερών µετά από κάθε χρήση. 
           5.Για υλικά που παραγγέλλονται στην αγορά της Αθήνας, προσκοµίζονται  
              στην εγκατάσταση την εποµένη εργάσιµη της σχετικής εντολής. 
           6.Για υλικά που παραγγέλλονται στο εξωτερικό, η παραγγελία αποστέλλεται  
              την εποµένη της εντολής και η παραλαβή προσδιορίζεται από τον  
              παραγωγό. 
           7.Για υλικά που κατασκευάζονται από εγχώρια βιοτεχνία,  
              παραγγέλλονται την εποµένη της εντολής και η παραλαβή  
              τους προσδιορίζεται από τον παραγωγό.   
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ΆΡΘΡΟ 9Ο          ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 

  Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, κατετέθη από τον 
συντηρητή στο Νοσοκοµείο η εγγυητική επιστολή της Τράπεζας  
………………………ποσού ……………………………€  οποία θα επιστραφεί 
στον   συντηρητή, όταν εκπληρώσει προσηκόντως όλους τους όρους της 
παρούσης και λήξει η ισχύς αυτής χωρίς να έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή χωρίς 
να έχει διαπιστωµένο παραβιάσει τις υποχρεώσεις του. 

  Κατά τα λοιπά ισχύουν και συµπληρώνουν την παρούσα σύµβαση οι σχετικοί 
Νόµοι και κανονισµοί καθώς και οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις. 

  Σε περίπτωση οιασδήποτε αναφυόµενης διαφοράς µεταξύ συντηρητή και 
Νοσοκοµείου καθ΄ όλον τον χρόνο ισχύος της παρούσας σύµβασης, αρµόδια 
να την επιλύσουν ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

 

Η αντικατάσταση του συντηρητή µε άλλο τεχνικό Γραφείο, απαγορεύεται 
απολύτως, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι έκπτωσης του συντηρητή ή λόγοι 
ανωτέρας βίας η επειγούσης ανάγκης. Επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση 
ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε µεταβίβαση των εκ της συµβάσεως απαιτήσεων 
του συντηρητή, σε οποιονδήποτε 
 

ΑΡΘΡΟ 11° 
  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι όροι της ∆/ξης 
Φ313/2014 τους όρους της οποίας η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε 
ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν. 

Στην παρούσα σύµβαση επισυνάπτεται και µε αρ. πρωτ. ………….προσφορά 
της αναδόχου εταιρείας  ……………….. η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο  
µέρος  αυτής. 

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι 
υπογράφουν δύο όµοια πρωτότυπα αυτής. 
Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρµόδιο Γραφείο του 
Γ.Ν.Α.Ι. και το άλλο λαµβάνει σαν διπλότυπο ο προµηθευτής. 

  
  

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ 

 

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ..  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»» ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟ 

 

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΑΑ 

∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΒΥΤΟ4690ΩΣ-ΛΨΦ
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