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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

Α.Δ. 127/2022 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 16 ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.200,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ  Φ.Π.Α. 24%, ΜΕ CPV 50750000-7 ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ).» 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016),όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 

143/28-6-2014), 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,   

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-2011), 

ΠΡΟΣ: 
1. «KONE A.E.» 
e-mail: Greece@kone.com  
2. «OTIS GREECE» 
e-mail: customerservice.gr@otis.com  
3. «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 
e-mail: headoffice@kleemanlifts.com  
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5. Τις διατάξεις του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 

και άλλες διατάξεις»,  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

7. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 79492 απόφαση, ΦΕΚ 1102 Υ.Ο.Δ.Δ/23.12.2021, σχετικά με το 

διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

8. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 34409/10-06-2022 απόφαση, ΦΕΚ 502/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/17.06.2022, 

σχετικά με την παράταση της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, 

αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

9. Την υπ. αρ. Υ4α/25208 (ΦΕΚ 698/Β’/28.03.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. 

“ΛΑΪΚΟ”»,  

10. Την υπ’ αριθμ. 44η/29-09-2022 (Θ. 2ο ΕΗΔ – ΑΔΑ: Ψ9ΣΔ4690Ω8-ΖΦΘ) Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού της 

παρούσης,  

11. Η υπ’ αριθμ. 48η/14-10-2022 (Θ. 2ο –ΑΔΑ: Ψ5ΓΛ4690Ω8-8Θ7) Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως του ποσού των 

37.200,00 € και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» KAE 0879α,  
 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
1. Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά 

για την παροχή της υπηρεσίας του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα 

φέρει την ένδειξη, «Προσφορά  για την υπ’ αριθμ. 127/2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη συντήρηση ανελκυστήρων του 

κεντρικού κτιρίου επί της οδού Αγίου Θωμά 17 και του παραρτήματος επί της οδού 

Σεβαστουπόλεως 16 του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, για ένα (1) 

έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 

24%, με CPV 50750000-7 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του 

Νοσοκομείου μέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-10-2022 και ώρα 12.00 π.μ. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες δίδονται στο 

τηλέφωνο 213.2061792.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –– ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24% 

90006001 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

30.000,00 € 7.200,00 € 30.000,00€ 37.200,00 € 

 
2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
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3. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 

Α. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Τρόπος σύνταξης  προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από 

τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

      Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς: Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 
1.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
1.2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ» 
1.3. Το αντικείμενο της πρόσκλησης. 
1.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

1.5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 

φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε κλειστό φάκελο. 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο 

εκπρόσωπο με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους 

προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 

4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή 

τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  

• Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – 

Ασφαλιστική Νομοθεσία).  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, 

τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 

παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.  

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της 
δόλιας χρεοκοπίας.  

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγεί. 
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 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ωε τέτοιες. 

 Δεσμεύεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2.2. Τεχνική προσφορά στην οποία: α) θα αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με 

τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» πιστοποιητικά, αν ζητούνται. 

 2.3. Οικονομική προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή με τη 

συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας.  

Επισημαίνεται  ότι η προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ. 

Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές που ζητούν 

απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.  

 Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού 

προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντίστοιχη 

σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών 

της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο παρατηρητήριο 

τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

2.4. Τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
I. απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην 

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της 

προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, 

προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν.  

Συγκεκριμένα η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά:  
Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.  

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.  
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 
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II. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Ειδικά για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

III. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην 

Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή 

το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή  υπό 
αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από 

τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

IV. πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να 

προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.  

V. α. Δικαιολογητικό σήμανσης CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ ή ισοδύναμο 
αυτού. (αντίγραφο του πιστοποιητικού με την σήμανση CE που έλαβαν από τον 

αντίστοιχο κοινοποιημένο οργανισμό) αν απαιτείται. 
β. Πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού, αν απαιτείται.   

 
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Οικονομική Προσφορά που θα 
κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες. 
 
• Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της πρόσκλησης και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική 

γλώσσα. 

• Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα πρέπει να είναι σαφείς. 

Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς 
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διαδικασίας, ή έχει 

απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, 

να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της παρούσας. 

 

Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) 
αντίτυπα. Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  
 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 

3. Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα:  Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, 

η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Για την προμήθεια του είδους θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
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και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών ορίων που 

παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16  
 

4. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
5. Ισχύς Προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

 
7. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
Γραμματεία 
Διοίκησης του 
Νοσοκομείου 

Από: 17-10-2022 
Έως: 21-10-2022 
(μέχρι τις 12:00 μ.μ.) 

Τμήμα 
Προμηθειών 

Παρασκευή: 21-10-2022 
Ώρα: 13:00  

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21η/10/2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του κεντρικού 

κτηρίου, στο Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο. Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής των 

προσφορών θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

Υπηρεσίας. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, όμως, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, 

μετά την καθοριζόμενη, από την παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 

ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία». 
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 21η/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», το οποίο 
ευρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας – 

Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα συγκροτηθεί, με Απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό. 

 
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλύπτουν όλα τα 

προαναφερόμενα προσόντα. 

 

9. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα. 
 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 

παρούσα Πρόσκληση, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης, που θα 

συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με  Διοικητική Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 

του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

12. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος. 

 Στον υποψήφιο  που θα κατακυρωθεί η υπηρεσία, το νοσοκομείο αποστέλλει σχετική 

ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.  

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του 

Υποψηφίου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης. 

 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια ημέρα και 

πριν την υπογραφή), να προσκομίσει στο νοσοκομείο Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης (όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας), η 

οποία να καλύπτει σε ποσοστό το 4% της εκτιμώμενης αξίας της κατακυρωθείσας 

προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 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.  Η απαλλαγή από την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με την επιστροφή της εγγυητικής 

επιστολής στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προμήθειας. 

Σημειωτέον ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση 

κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

 

                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

               ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                                       α.α.                                                                      

                               

                                                                                          ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη 

συντηρητή ανελκυστήρων του Νοσοκομείου με τη σύναψη ετήσιας σύμβασης.  
Οι προς συντήρηση ανελκυστήρες είναι : 

Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα , Αγίου Θωμά 17 – Γουδί (τεμ. 12) 
 

1) Ανελκυστήρας ασθενοφόρος 6 στάσεων, κεντρικής εισόδου, εταιρείας FREISSLER, 

ηλεκτροκίνητος 

2) Ανελκυστήρας φορτίων  6 στάσεων, κεντρικής εισόδου, εταιρείας FREISSLER, ηλεκτροκίνητος 

3) Ανελκυστήρες επισκεπτών 5 στάσεων, κεντρικής εισόδου, εταιρείας  SABIEM, ηλεκτροκίνητος, 

διπλοτάχυτος. 

4) Ανελκυστήρες επισκεπτών 5 στάσεων, κεντρικής εισόδου, εταιρείας  SABIEM, ηλεκτροκίνητος, 

διπλοτάχυτος  

5) Ανελκυστήρας φορτίων 4 στάσεων, φαρμακείου, εταιρείας KLEEMANN 

6) Ανελκυστήρας υδραυλικός 2 στάσεων, Αξονικού Τομογράφου, εταιρείας KLEEMANN 
7) Ανελκυστήρας ατόμων &  μικρών φορτίων 4 στάσεων, Κέντρου Αιμοδοσίας –Αποστείρωσης– 

Χειρουργείων - Μ.Ε.Θ., εταιρείας KLEEMANN, ηλεκτροκίνητος 

8) Ανελκυστήρας φορτίων 6 στάσεων, στα Εξωτερικά Ιατρεία εταιρείας TRAISSIR, ηλεκτροκίνητος 

9) Ανελκυστήρας υδραυλικός, επισκεπτών 4 στάσεων, Εξωτερικών Ιατρείων, εταιρείας KLEEMANN 

10) Ανελκυστήρας ασθενοφόρος, υδραυλικός 2 στάσεων,  Εξωτερικών Ιατρείων, εταιρείας TEUMEF 

11) Ανελκυστήρας μικρών φορτίων 2 στάσεων, Κέντρου Αιμοδοσίας, εταιρείας COENIC 

12) Ανελκυστήρας μικρών φορτίων 2 στάσεων, Αποστείρωσης – Χειρουργείων, εταιρείας COENIC 

 

Παράρτημα του Νοσοκομείου επί της οδού Σεβαστουπόλεως 16- Αμπελόκηποι (τεμ.4) 
 
1) Ανελκυστήρας ασθενοφόρος 9 στάσεων, εταιρείας SICOR MR17, ηλεκτροκίνητος 

2) Ανελκυστήρας επιβατών 7 στάσεων, εταιρείας SCLIEREN, ηλεκτροκίνητος 

3) Ανελκυστήρας επιβατών 7 στάσεων, εταιρείας SABIEM, ηλεκτροκίνητος 

4) Aνελκυστήρας μικρών φορτίων 2 στάσεων, εταιρείας SCHLIEREN 

 

Σύνολο: Δέκα έξι  (16)  Ανελκυστήρες. 
 

Β.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 

 Προσφορά μπορούν να καταθέσουν τεχνικά γραφεία ή εταιρείες που διαθέτουν συνεργεία 

συντήρησης ανελκυστήρων και έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια (ΦΕΚ 
2604/Β΄/22-12-08 και Φ.Ε.Κ. 424/Β/10.03.2009 ). 

Τα πλήρη στοιχεία της άδειας του γραφείου αποδεικνύονται με την αντίστοιχη βεβαίωση της Δ/νσης 

Ανάπτυξης η οποία κατατίθεται με την υποβολή του τεχνικού φακέλου κάθε εταιρείας. 
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   Για την αποδοχή της προσφοράς τα ενδιαφερόμενα γραφεία συντήρησης που θα υποβάλουν 

τεχνικές προσφορές θα πρέπει: 

 Να απασχολούν ελάχιστο αριθμό μόνιμου τεχνικού προσωπικού (τεχνίτες συντήρησης) 

τουλάχιστον 10 άτομα, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς καθώς επίσης και τέσσερις (4) 
αδειούχους συντηρητές Δ΄ ειδικότητας. Το γεγονός θα αποδεικνύεται με κατάθεση σχετικών 

καταστάσεων ασφάλισης (ΙΚΑ) καθώς και με κατάθεση αντίστοιχων αδειών τεχνικών. 

 Να διαθέτει εμπειρία, σε συντήρηση ανελκυστήρων Νοσοκομείων με ετήσια σύμβαση 

συντήρησης. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με τρείς (3)  αντίστοιχες συμβάσεις την τελευταία 
πενταετία που αφορούν σε πάνω από δέκα ανελκυστήρες ανά σύμβαση και με την έκδοση 

βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των όρων συντήρησης από τα αντίστοιχα Νοσοκομεία. Στον κατάλογο 
θα αναφέρονται ο πελάτης, ο προϋπολογισμός του έργου, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου, 
το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων.  

 Να δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων τουλάχιστον δέκα έτη 
πριν την δημοσίευση του παρόντος.   

 Να έχουν πιστοποίηση κατά ISO και ειδικότερα κατά ISO 9001:2015 - διαχείρισης ποιότητας,  

ISO14001:2015 - περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 45001:2015 - υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

 Να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 
από όπου θα αποδεικνύεται η ειδικότητα και η εμπειρία του τεχνικού προσωπικού. 

 Να καταθέσει δήλωση σχετικά με την οργανωτική δομή της επιχείρησης όπου θα φαίνεται η 
θέση και η εμπειρία των στελεχών που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης. Κατ ΄ 
ελάχιστο να διαθέτει ένα μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

 Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες τουλάχιστον μία μέρα πριν την υποβολή των Προσφορών τους, θα 

πρέπει να επισκεφθούν, υποχρεωτικά, τον χώρο του Νοσοκομείου, προκειμένου να λάβουν γνώση 
της εγκατάστασης των ανελκυστήρων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου συντήρησης, 

ώστε να διαμορφώσουν κατάλληλα τις Προσφορές τους. Η επίσκεψη αυτή θα πιστοποιείται με 

αντίστοιχη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 
 
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια (12 μήνες). 
 
Δ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ  
Οι βασικές υποχρεώσεις του συντηρητή είναι: 

1. Ο Συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-
12-2008 – ΚΥΑ ΦΑ/9.2/ΟΙΚ28425/2008 και Φ.Ε.Κ. 424/Β/10.03.2009) περί «Συμπλήρωσης διατάξεων 

σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, και ασφάλεια των ανελκυστήρων». 
2. Να ασφαλίσει τους ανελκυστήρες σε ασφαλιστική εταιρεία που να καλύπτει ευθύνη του για 

σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ομαδικό ατύχημα με ποσό που καθορίζεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. Η ασφάλιση θα ισχύει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 
3. Να διεκπεραιώσει με την υπογραφή της σύμβασης, όλες τις διαδικασίες καταχώρησης των 

ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και του παραρτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

Αθηναίων, μετά την θεώρηση των υπεύθυνων δηλώσεων του διαχειριστή του Νοσοκομείου και σε 

κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης συντήρησης. 
4. Κατά την διάρκεια της αρχικής ή της περιοδικής πιστοποίησης των ανελκυστήρων από 

αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, η Ανάδοχος Συντηρήτρια εταιρεία οφείλει να συντονίζει τη 

διαδικασία και να παρέχει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό. 
5. Επίσης να προβαίνει στην άμεση εκτέλεση εργασιών ή αντικατάσταση υλικών που θα υποδείξει ο 

φορέας πιστοποίησης  ή προβλέπονται από το νόμο που διέπει την λειτουργία ανελκυστήρων σε 

δημόσια κτήρια. Διευκρινίζεται ότι εφόσον οι εργασίες, αντικατάστασης υλικών οφείλονται σε 
αλλαγές των κανονισμών, ή αφορούν εκτεταμένες εργασίες υψηλού κόστους,  ή αφορούν 
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ανελκυστήρες που δεν έχουν προηγούμενο πιστοποιητικό, ο Ανάδοχος αποστέλλει άμεσα σχετική 
ενημέρωση – προσφορά και οι εργασίες εκτελούνται μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. 
6. Μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του Νοσοκομείου σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου ή στο 

κινητό του τεχνικού επιφυλακής, το οποίο θα αποστέλλεται εγγράφως, με e-mail εβδομαδιαία, από 

την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στέλνει μέσα σε μία ώρα, 

συνεργείο για την άμεση αποκατάσταση βλάβης και επαναλειτουργία του ανελκυστήρα, 

ανεξαρτήτως εργάσιμης ή μη ημέρας και επί 24ώρου βάσεως, για όλες τις ημέρες του χρόνου. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά από κάθε επίσκεψη να παραδίδει  σχετικό έντυπο επίσκεψης – 

τεχνικής υποστήριξης στην τεχνική Υπηρεσία ή στο συνεργείο του Ηλεκτρολόγου. 
7. Η έγκαιρη γνωστοποίηση επικείμενης βλάβης, στην οποία χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση 

φθαρμένου εξαρτήματος ή υλικού και η άμεση αντικατάσταση του χωρίς επιπλέον χρέωση, με 

συμπλήρωση του αντίστοιχου δελτίου για το αρχείο συντήρησης του ανελκυστήρα. Εξαιρούνται 
υλικά και εξαρτήματα εξαιρετικά υψηλού κόστους (π.χ. κινητήρες, συρματόσχοινα, inverter, 

κομβιοδόχοι κλπ)  για την αντικατάσταση των οποίων ο Ανάδοχος αποστέλλει άμεσα σχετική 

ενημέρωση – προσφορά και οι εργασίες εκτελούνται μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. 

8. Σε περίπτωση που οι βλάβες οφείλονται σε κακή χρήση καθώς και εξωγενείς παράγοντες όπως 

πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός και βανδαλισμός των ανελκυστήρων κτλ. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

Ανάδοχος αποστέλλει άμεσα σχετική ενημέρωση – προσφορά και οι εργασίες  εκτελούνται μετά από 

έγκριση του Νοσοκομείου. 

9. Ο Ανάδοχος Συντηρητής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα οφείλεται σε 

ελλιπή συντήρηση, ελλιπή λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χρήση υλικών 

μειωμένης ποιότητας, σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα των συντηρούμενων ανελκυστήρων. 
10. Να προβαίνει σε όποια άλλη ενέργεια κριθεί αναγκαία για την συνεχή και ασφαλή λειτουργία των 

ανελκυστήρων. Σε κάθε περίπτωση που η λειτουργία του ανελκυστήρα κριθεί επικίνδυνη για την 

ασφάλεια των χρηστών του, ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διακόπτει τη λειτουργία 

του και να τοποθετεί, μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής σε όλες τις θύρες του ανελκυστήρα, 

πινακίδα με τίτλο: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ – DANGER: THE ELEVATOR 

IS OUT OF ORDER. 

11. Σε περίπτωση που θα απαιτηθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε ηλεκτρικούς πίνακες ή άλλες 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και οι εργασίες ανατεθούν στο συντηρητή αυτός υποχρεούται σε 
προσκόμιση Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη. 
 
Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Η εβδομαδιαία συντήρηση θα γίνεται σε προκαθορισμένες ημέρες και πρωινές εργάσιμες ώρες, για 

όλη την διάρκεια της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα υπογράφεται το σχετικό  

έγγραφο συντήρησης. Αποτελεί υποχρέωση του συντηρητή η έγγραφη ενημέρωση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και του Γραφείου Προμηθειών για την συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας που θα 

πραγματοποιεί τις εργασίες συντήρησης. 

 Ειδικότερα, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων συνεχούς λειτουργίας σε όλους τους ανελκυστήρες 

του Νοσοκομείου κεντρικού κτιρίου και του παραρτήματος, καθορίζεται ότι η περιοδική συντήρηση 
των ανελκυστήρων θα γίνεται σε δυο (2) συγκεκριμένες ημέρες κάθε εβδομάδας. Για την εκτέλεση 

όλων των εργασιών περιοδικής συντήρησης, θα διατίθεται ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού και 

πάντως όχι λιγότερα των δύο (2) τεχνικών ανελκυστήρων.  

Παρατίθεται αναλυτική κατάσταση από ενδεικτικές εργασίες συντήρησης για ηλεκτροκίνητους Η Α 

και υδραυλικούς ανελκυστήρες Υ Α με βάση την ΚΥΑ με αριθμό οικ. Φ.Α./9.2/οικ.28425/22-12-2008 

(ΦΕΚ 2604Β : 

 

 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
 

Έλεγχος στάθμης λαδιού στη μηχανή (Η Α) ή στο καζάνι (Υ Α) 
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Έλεγχος στα φρένα της μηχανής (Η Α) 

Έλεγχος για οποιαδήποτε διαρροή λαδιού στη μηχανής (Η Α) ή στο καζάνι (Υ Α) 

Έλεγχος στην λειτουργία του αυτόματου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ΥΑ) ή & 

(ΗΑ), εφόσον υφίσταται. 

Διαρκής έλεγχος σωστής συνδεσμολογίας κυκλωμάτων ασφαλείας πίνακα. 

Έλεγχος της λειτουργίας του ρελέ διαφυγής, του επιτηρητή φάσεων, των θερμικών του μοτέρ (ΗΑ) 
ή (ΥΑ). Έλεγχος όλων των συνδεδεμένων γειώσεων και των καλωδίων  παροχής στον πίνακα. 

 

Έλεγχος της λειτουργίας αυτόματης διόρθωσης σε όλους τους ορόφους (ΥΑ) 

Έλεγχος της κατάστασης των συρματόσχοινων (ύπαρξης κλώνων ή σκουριάς ή φθορά > του 10%) 

(ΗΑ) 

Οπτικός έλεγχος του ρυθμιστή ταχύτητας και της επαφής του (ΗΑ) 

Έλεγχος  λειτουργίας υπερφόρτωσης και ηχητικής & φωτεινής ένδειξης στο θάλαμο (ΗΑ) & (ΥΑ) 

Το καπάκι του πίνακα (κοντρόλ) πρέπει υποχρεωτικά να είναι πάντα κλειστό. 

Οπτικός έλεγχος στον πίνακα εάν υπάρχουν μαυρισμένες ή καμμένες επαφές ή χαλασμένες βάσεις 

ρελέ κλπ. 

Έλεγχος  λειτουργίας της χειραντλίας και της βαλβίδας χειροκίνητου απεγκλωβισμού στα υδραυλικά 

(ΥΑ) 

Έλεγχος  στο άνοιγμα του φρένου της μηχανής για να  μπορεί να περιστρέφει το βολάν για 

απεγκλωβισμό (ΗΑ) 

Η πόρτα του μηχανοστασίου πρέπει πάντα να είναι κλειστή και κλειδωμένη και το κλειδί 
ασφαλισμένο. 

Πρέπει πάντα να υπάρχει κρεμασμένο σε εμφανές σημείο το ειδικό κλειδί για τις εξωτερικές 
πόρτες. 

Έλεγχος  λειτουργίας  φωτεινής ένδειξης στον πίνακα  για το ότι ο θάλαμος είναι σε όροφο (ΥΑ) 

Οπτικός έλεγχος  ύπαρξης χρωματισμού των συρματόσχοινων που υποδεικνύουν ότι ο θάλαμος 

είναι σε όροφο (ΗΑ) 

Οπτικοακουστικός έλεγχος της μηχανής (εάν έχει γείρει ή ακούγεται κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος) 

(ΗΑ) 

Έλεγχος στα αυλάκια σε όλες τις τροχαλίες, τριβής και παρέκκλισης. 

Έλεγχος και λάδωμα ή γρασάρισμα στα ρουλεμάν όλων των τροχαλιών. 

Η αντικατάσταση των ασφαλειών στον πίνακα του ανελκυστήρα και στον πίνακα παροχής 
ρεύματος να γίνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι κανόνες της τέχνης και 
της ασφάλειας 

Έλεγχος μπαταρίας κουδουνιού - απεγκλωβισμού 

 
ΦΡΕΑΤΙΟ 
 

Έλεγχος στους λιπαντήρες, λάδωμα των οδηγών θαλάμου και αντιβάρου 

Έλεγχος ισοστάθμισης του θαλάμου σε όλους τους ορόφους. 

Έλεγχος επικαθήσεων (στήριξη και κατάσταση) όπως και έλεγχος στάθμης ελαίου για τις υδραυλικές 

επικαθήσεις. 

Έλεγχος διαρροής λαδιού στο έμβολο και άδειασμα στο δοχείο της υπερχείλισης (ΥΑ) 

Έλεγχος στις επαφές και κλειδαριές των εξωτερικών θυρών και του θαλάμου. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας των θυρών, αυτομάτων και απλών, καθάρισμα στα SILL, λάδωμα τους 

μεντεσέδες (δεν πρέπει στις αυτόματες πόρτες να υπάρχουν κενά >5χιλ  

Έλεγχος λειτουργίας του εμποδίου στις αυτόματες πόρτες και έλεγχος σε όλες τις πόρτες, αυτόματες 

και απλές έχουν σωστή επαναφορά. 

Έλεγχος στους δικτάτορες των θυρών. 

Έλεγχος λειτουργίας της σειρήνας  κινδύνου εντός του θαλάμου. 
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Έλεγχος λειτουργίας του φωτιστικού ασφαλείας στο θάλαμο. 

Έλεγχος στα φώτα οροφής θαλάμου - φρεατίου και σε όλα τα ενδεικτικά λαμπάκια - LED εντός και 

εκτός θαλάμου 

Έλεγχος στους ολισθητήρες θαλάμου, αντιβάρου και στο κεφαλάρι του εμβόλου. 

Έλεγχος της κατάστασης των συρματοδηγών του αντιβάρου. 

Έλεγχος στην ελεύθερη τροχαλία του περιοριστήρα, τάνυση του συρματόσχοινου, έλεγχος στο 

κοντάκτ.  

Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος των ροδών στο υδραυλικό σασί να πατάνε ισόποσα και 

ομοιόμορφα. 

Έλεγχος στο κοντάκτ αρπάγης και στην λειτουργικότητα της ( ο αέρας που πρέπει να έχει η σταθερή 

πλευρά της αρπαγής με τον οδηγό είναι 1,5-2 mm) όσο ΗΑ και ΥΑ 

Έλεγχος  λειτουργίας του STOP, στη ρεβιζιόν του θαλάμου, στον πυθμένα του φρεατίου, στο 

τροχαλιοστάσιο. 

Έλεγχος  λειτουργίας του φωτοκυττάρου στο θάλαμο. 

Έλεγχος  ότι υπάρχει και λειτουργεί το ψευτοπάτωμα στην οροφή του θαλάμου στην πλευρά του 

αντιβάρου (ΗΑ) 

Έλεγχος  σωστής λειτουργίας του διακόπτη συντήρησης ότι όντως απομονώνει τις εξωτερικές 

κλήσεις και τις κλήσεις θαλάμου  

Έλεγχος πιθανής επιμήκυνσης των συρματόσχοινων με αποτέλεσμα να βρίσκει το αντίβαρο στην 

επικάθησή του 

 
Επιπλέον σημεία ελέγχου και εργασίες εξαμηνιαίας συντήρησης θα πρέπει να είναι : 

 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

Έλεγχος ύπαρξης των απαραίτητων πινακίδων 

Γενικός καθαρισμός και του πίνακα εσωτερικά 

Έλεγχος της κατάστασης των συρματόσχοινων (ύπαρξης κλώνων ή σκουριάς ή φθορά μεγαλύτερη 

του 10%) (ΥΑ) 

Έλεγχος υπερβολικής έλξης της τροχαλίας μηχανής (ΗΑ) 

Έλεγχος μειωμένης πρόσφυσης των συρματόσχοινων στην τροχαλία μηχανής (ΗΑ) 

 

Ενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας και επαλήθευση ότι η αρπάγη λειτουργεί και  

φρενάρει τον θάλαμο (ΗΑ) 

ΦΡΕΑΤΙΟ 

Γενικός καθαρισμός φρεατίου και θαλάμου. 

Έλεγχος  ύπαρξης όλων των απαραίτητων  πινακίδων εντός και εκτός θαλάμου. 

Έλεγχος ισοτάνυσης όλων των συρματόσχοινων 

Έλεγχος και στατική δοκιμή της αρπάγης (ΥΑ) 

Έλεγχος στη στήριξη των οδηγών θαλάμου και του αντιβάρου. Σύσφιξη βυσμάτων και κλεμών. 

καθώς και όποια άλλη  εργασία κρίνεται απαραίτητη. 

 
ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει την συντήρηση των ανελκυστήρων σύμφωνα με                              

τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Βιομηχανίας και τους κανόνες της τέχνης.   

2. Οι εργασίες της συντηρήσεως και των επιθεωρήσεων όλων των μηχανημάτων και 

εξαρτημάτων του ανελκυστήρα γίνονται με αντικειμενικό σκοπό την πρόληψη ζημιών και 
ατυχημάτων. Πάσης φύσεως υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιούνται θα 

πρέπει να είναι ποιότητας εφάμιλλης ή καλύτερης των εγκατεστημένων, να διαθέτουν τις 

προδιαγραφές που ο κατασκευαστικός οίκος των επιμέρους μερών των ανελκυστήρων ορίζει και τις 

απαιτούμενες πιστοποιήσεις από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς περί 

εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί στοκ ανταλλακτικών όλων των ειδών 
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και πάσης φύσεως όπως μοτέρ θυρών, ηλεκτρονικές κάρτες, θυρίστορς, μπουτόν κομβιοδόχων κλπ 

ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το δυνατόν γρηγορότερα η βλάβη του ανελκυστήρα. 
3. Ο Συντηρητής θα γνωστοποιήσει στην Τεχνική Υπηρεσία και στο τμήμα Προμηθειών του 

Νοσοκομείου τα ονόματα των Συντηρητών, Αρχιτεχνιτών και τεχνιτών που θα ασχοληθούν στη 

συντήρηση των ανελκυστήρων μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα (άδειες κ.λ.π.). Τα παραπάνω 

στοιχεία θεωρούνται προαπαιτούμενα της υπογραφής της σύμβασης. Αντικατάσταση των 

Συντηρητών, Αρχιτεχνιτών και τεχνιτών  για συγκεκριμένους λόγους είναι δυνατή κατόπιν εγγράφου 

αιτήματος του Συντηρητή και αποδοχής εκ μέρους του Νοσοκομείου. Οι αρμόδιοι του Νοσοκομείου 

διατηρούν το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ακατάλληλο το από τον Συντηρητή απασχολούμενο 

προσωπικό, να ζητήσει την απομάκρυνσή του. Στην περίπτωση αυτή ο Συντηρητής θα είναι 

υποχρεωμένος να προχωρήσει στην άμεση αντικατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού.  

4. Οι εργασίες της εβδομαδιαίας συντήρησης θα αναγράφονται στο βιβλίο της συντήρησης των 
ανελκυστήρων το οποίο θα διατηρείται σε χώρο του Νοσοκομείου. 

5. Ο Συντηρητής υποχρεούται από την ανάληψη των καθηκόντων του να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό που θα του υποδείξει  στα παρακάτω: 

 Ειδικά σήματα συναγερμού ανελκυστήρα 

 Μετακίνηση θαλάμου ανελκυστήρα χειροκίνητα έως την πλησιέστερη στάση 

 Άνοιγμα πόρτας και απεγκλωβισμός ατόμων. 

 Να καταθέσει εγγράφως περιγραφή των παραπάνω ενεργειών που  υποδεικνύουν τις 

οδηγίες απεγκλωβισμού 

 Να αναρτηθούν οδηγίες του συντηρητή, όσον αφορά τον χειρισμό λειτουργίας των 

μηχανημάτων σύμφωνα με το φύλλο των οδηγιών 

 Να ορίσει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται από συνεργεία άλλων ειδικοτήτων  

π.χ, ο τρόπος και τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία καθαρισμού των θαλάμων 
των ανελκυστήρων  

 

Ζ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Σε περίπτωση που κάποιος ανελκυστήρας τεθεί εκτός λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των 2 

ημερών με ευθύνη του συντηρητή θα γίνεται μείωση της αμοιβής μηνιαίας συντήρησης για τον 

συγκεκριμένο ανελκυστήρα αφού έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα ο Συντηρητής. Εξαιρείται ο χρόνος που 
απαιτείται για την προμήθεια εξειδικευμένου εξαρτήματος – μηχανισμού, καθώς και εργασίες που 
από τη φύση τους έχουν μεγάλη διάρκεια. Για τις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος ενημερώνει το 
Νοσοκομείο εγγράφως.  

Ειδικότερα για κάθε μέρα ακινητοποίησης πέραν των δύο ημερών θα γίνεται παρακράτηση του 20% 
της μηνιαίας αμοιβής του συγκεκριμένου ανελκυστήρα. 

Στην περίπτωση που κληθεί ο Συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει 

πλέον της μιας ώρας το Νοσοκομείο δύναται να παρακρατήσει την καταβληθείσα αμοιβή από την 

μηνιαία αποζημίωση της εταιρείας. Στην παραπάνω περίπτωση το Νοσοκομείο μπορεί να επιβάλει 

πρόστιμο στην εταιρεία συντήρησης ως εξής:  

α. Για την πρώτη παραβίαση πρόστιμο 100,00ΕΥΡΩ.  

β. Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 200,00 ΕΥΡΩ.  

γ. Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο 300,00 ΕΥΡΩ.  

δ. Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση αναδόχου.  

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που:  
1. Ακινητοποιείται κάποιος ανελκυστήρας του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

της μιας εργάσιμης μέρας και οι γραπτές (εάν δοθούν) εξηγήσεις της εταιρείας συντήρησης, για τους 

λόγους της μη αποκατάστασης της βλάβης και κανονικής επαναλειτουργίας αυτού, δεν κριθούν  

ικανοποιητικές από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 2. Σε περίπτωση που παρά την αποκατάσταση της βλάβης του ανελκυστήρα και μετά την 

επισκευή του παρουσιάσει την ίδια βλάβη άλλες 2 φορές εντός 4 ημερών. 
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Η. ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του Συντηρητή, έχει το 

δικαίωμα να απευθυνθεί σε φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγματογνώμονα του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούνται εντός 60 ημερών να γνωματεύσει 

τελεσίδικα για το θέμα που έχει προκύψει. Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή και 

Νοσοκομείου, η διακοπή της συνεργασίας πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από τη 

διαπίστωση αυτή. 

 

Θ. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
 

Εκτίμηση προϋπολογισμού για τη συντήρηση των δώδεκα (12) ανελκυστήρων και τεσσάρων 

αναβατορίων (4) του Νοσοκομείου και του παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων των 

ανταλλακτικών και σύμφωνα με τα ανωτέρω, για όλη τη διάρκεια της ετήσιας σύμβασης προτείνεται 

να είναι 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ. Η προτεινόμενη δαπάνη έχει καθοριστεί με 

βάση την εκτέλεση της τρέχουσας σύμβασης, την παρούσα κατάσταση των ανελκυστήρων του 

Νοσοκομείου και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και κατάσταση.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυμία εταιρίας  

Έδρα   

ΑΦΜ  

Όνομα προσφέροντος  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Διάρκεια ισχύος προσφοράς 60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 

Υπογραφή   

Σφραγίδα   

 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

α/α 
Προσφερόμενο  

είδος 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Μερικό Σύνολο 

(πλέον ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

δαπάνης 

με ΦΠΑ 

Κωδικός 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών (αν υπάρχει) 

1 Περιγραφή …………….        
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Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνίαα) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                 
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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