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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  12/2022 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με α/α (12/2022) για κατάθεση κλειστής οικονομικής προσφοράς
για ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των εννέα (9) ανελκυστήρων του Γενικού
Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 15.500,00 € συμπερ.ΦΠΑ
24% για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (CPV50750000-7) και δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα
έτος με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ:0879  του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου. 

 

        Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

2) Τις διατάξεις του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες
διατάξεις» 

3) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

4) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.» 

5) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

6) Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 

7) Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων −
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) 
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

8) Την υπ'αριθμ. 16η/23-09-2022 (Θέμα 11ο) (ΑΔΑ: 66ΣΩ469ΗΖΞ-ΣΙ6)  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Λήμνου περί έγκρισης για ανοιχτή πρόσκληση συλλογής προσφορών για 
ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των εννέα (9) ανελκυστήρων του Γενικού
Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 15.500,00 € συμπερ.ΦΠΑ
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24% για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (CPV50750000-7) και δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα
έτος με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Την υπ'αριθμ. 10η /06-09-2022 απόφαση της επιτροπής κληρώσεων 

10) Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου,    

ζητά την υποβολή κλειστής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
των εννέα (9) ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου προϋπολογισμού μέχρι
του ποσού των 15.500,00 € συμπερ.ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% 
(CPV50750000-7) και δικαίωμα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος με τους αυτούς όρους και συμφωνίες με
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «Ανοικτή πρόσκληση για συλλογή προσφορών για την
ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
των εννέα (9) ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου – 
Κέντρου Υγείας Λήμνου. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ  

 Προϋπολογισμός Γενικού Νοσοκομείου –Κέντρου Υγείας
Λήμνου 

ΚΑΕ  0879 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ:  

12.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ)  

15.500,00€ (με ΦΠΑ 24%)  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  50750000-7 (Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών  

Από την ανάρτηση της Συλλογής στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Έντυπη υποβολή 

Στο πρωτόκολλο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ.
ΛΗΜΝΟΥ 
Δ/νση: ΗΦΑΙΣΤΟΥ 12,ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
Ταχ.Κωδ.: 81400 
Έως Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα
14:00  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της)  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1 ΕΤΟΣ από την υπογραφή της σύμβασης 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο

προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 Άρθρο 64, 

φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ  Με την ανάρτηση της Σύμβασης στον διαδικτυακό ιστότοπο
ΚΗΜΔΗΣ  

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Α. Η παρούσα αφορά την συντήρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου.

Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά του ΦΕΚ
1797/05 21.Δεκ.2005, ΚΥΑ29362/1957/2005, όπως συμπληρώνονται με τα ΦΕΚ 696/Β’/3.5.2007, ΦΕΚ
1111/Β’/4.7.2007 και ΦΕΚ 2604/22.12.2008. Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες
υπάγονται σε πρόγραμμα υποχρεωτικής συντήρησης με αριθμό συντηρήσεων, όπως καθορίζεται από την
ισχύουσα νομοθεσία για δημόσιους χώρους δηλαδή όχι μικρότερος από εικοσιτέσσερις (24) συντηρήσεις το χρόνο
(ΦΕΚ 2604/08, Άρθρο 4) και αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης που κατέχει τις απαιτούμενες άδειες.

Επίσης, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσαρμόζεται και στις πιθανές αλλαγές της νομοθεσίας. 

Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα ως
ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης: 

Β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει σε κάθε κλήση για βλάβη και να αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία
του αναβατορίου σε κάθε περίπτωση που κληθεί πέραν της προγραμματισμένης τακτικής συντήρησης άμεσα.
Η δαπάνη για τις επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνεται στο τίμημα, θεωρούμενη ως εκτελούμενη στα πλαίσια της
παρεχόμενης από τον ανάδοχο εγγύησης για την καλή λειτουργία του αναβατορίου. 

Η συντήρηση καθώς και οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκύψει θα γίνονται από τις 8:00-16:00 τις
εργάσιμες ημέρες. Ενώ σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης θα γίνεται αποκατάσταση βλαβών τα Σάββατα και τις
Κυριακές κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους από το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου. Στους ανελκυστήρες
που δεν λειτουργούν ή συντηρούνται, ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στη τοποθέτηση
των απαιτούμενων, ανάλογα με τη περίπτωση (βλάβης, επισκευής ή συντήρησης κλπ.), σημάτων και πινακίδων
γενικώς ασφαλείας, καθώς και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. Οι πινακίδες θα έχουν ενδείξεις: «Ο
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΒΛΑΒΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» και κατά τα λοιπά όπως ορίζουν οι κανονισμοί. 

Με την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων θα συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα από την νομοθεσία
έντυπα (π.χ. βιβλιάριο παρακολούθησης συντήρησης θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, βιβλίο-ημερολόγιο
κλπ) και θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου 

 Γ. Όλες οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων εκτελούνται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση
σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων – (ΦΕΚ 2604/22-12-2008) όπου ρητώς
αναφέρεται ¨ Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο
συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α, έχει
καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και
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προσωπικό¨. (Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών αυτών θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο κατά την
υπογραφή της σύμβασης).

Ο ανάδοχος του έργου με δικά του έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε ανελκυστήρα έναντι αστικής ευθύνης σε
περίπτωση ατυχήματος, είτε ατομικού , είτε ομαδικού , όπως προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία.

Επίσης, σχετικά με τις πιθανές αναγκαίες πιστοποιήσεις που μπορεί να απαιτηθούν από τη νομοθεσία και θα
πραγματοποιηθούν μελλοντικά στους παρακάτω ανελκυστήρες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών
στις επισκέψεις του κατάλληλου πιστοποιημένου φορέα (που θα επιλέξει το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου).
Έπειτα με μέριμνά του θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταχωρηθούν τα νέα
πιστοποιητικά στον αρμόδιο φορέα του Δήμου  

Δ. Στη μηνιαία τιμή συντήρησης περιλαμβάνονται: 

1. Η εργατική δαπάνη για τη συντήρηση καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών. 

2. Η αξία όλων των αναλώσιμων υλικών και μικροϋλικών συντήρησης. 

Ε. Ιδιαίτερη αμοιβή δικαιούται ο ανάδοχος μόνο εφόσον η βλάβη οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες
(βανδαλισμούς, καταστροφές σαμποτάζ, πυρκαγιάς κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έγκαιρη έγγραφη
ενημέρωση και αντίστοιχη έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού
Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου. 

ΣΤ. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου δημιουργηθεί κατά την τυχόν
απρόσεκτη εκτέλεση της συντηρήσεως ή από άλλη αιτία που είναι απόρροια αυτής και υποχρεούται να
συμμορφωθεί στην πλήρη επανόρθωση αυτής με προσωπική του δαπάνη. Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται
με όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και να λαμβάνει τα
επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του καθώς και για τρίτους, παραμένων προσωπικώς και
απολύτως, μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα σε εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε
τρίτους. 

Οι υπό συντήρηση ανελκυστήρες είναι αυτοί που αναφέρονται παρακάτω: 

 

Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 2 – 3 (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ) 

Δύο ανελκυστήρες 

Β) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 5-6 (ΑΤΟΜΩΝ) 

Δύο ανελκυστήρες  

Γ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 7-8 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ) 

Δύο ανελκυστήρες  

Δ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 9-10 (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 

Δύο ανελκυστήρες  

Ε) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ένας ανελκυστήρας  

 

Εάν ο ανάδοχος δεν φανεί συνεπής προς τα παραπάνω η πλημμελώς εκτελεί τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος
χωρίς άλλη διαδικασία, καταγγέλλεται η Σύμβαση του και αποστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον ανάδοχο από την Υπηρεσία, που έχει το δικαίωμα να προσλάβει
άλλον και να τον χρεώσει συγχρόνως με τυχόν διαφορά που θα προκύψει. 

Το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο η να καταγγείλει τη Σύμβαση,
εφόσον η αποκατάσταση βλάβης ενός και μόνον ανελκυστήρα, που χρήζει αντικατάσταση υλικών (όχι μικροϋλικά
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συντήρησης), υπερβεί τον ένα μήνα και εφόσον αυτό οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε
κάθε άλλη περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης, πρέπει να γίνεται άμεσα.

Με την υπογραφή της σύμβασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ανελκυστήρων, η οποία θα αναλάβει
και την ευθύνη συντήρησης των άνω ανελκυστήρων, η εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται τους ανωτέρω όρους και
ότι είναι σε θέση να αναλάβει την συντήρηση δηλαδή έχει την πείρα, την τεχνογνωσία και διαθέτει τον
απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό. 
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