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                                                                         Αναρτητέα  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ              

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       και στο site  του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                          

  3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                        Γρεβενά, 26-07-2021 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                       Αρ.πρωτ:   

 

                         

                                                                                                                    ΠΡΟΣ                                 

Διεύθυνση       : Διοικητικού                                                                                                   

  Γραφείο           : Προμηθειών                                                 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

Ταχ.Δ/νση       : 51100, Γρεβενά                          

Πληροφορίες   : Πολύζου Βάσω                      

Τηλέφωνα        : 2462350311                               

E-mail : proms1@nosgrevenon.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ  CPV:42416100-6, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  3.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ 315η/23-07-2021(ΑΔΑ: 680Ξ4690ΒΨ-

ΟΛΩ)  Απόφασης του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 

1. Του Ν 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

2. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005 τεύχος Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Λοιπές Διατάξεις» 

3. Του  Ν. 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

4. Του  Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010 

5. Του  Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 47/Α/08-08-2016) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

6. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021)  Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 

την υγεία. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   : 27/07/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.    : 7821

mailto:proms1@nosgrevenon.gr
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Προβαίνουμε στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την υποβολή 

σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχής υπηρεσιών συντήρησης 

ανελκυστήρων του Γ. Νοσοκομείου Γρεβενών CPV:42416100-6 για την ετήσια κάλυψη των 

αναγκών του Γ.Ν. Γρεβενών , προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή . 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Γρεβενών 

(ΚΑΕ 0899). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν  δραστηριότητα συναφή 

με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης  

Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Γ) Συνεταιρισμοί  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο Γραφείο της γραμματείας 

(πρωτόκολλο) του Γ.Ν. Γρεβενών σε σφραγισμένο φάκελο, που θα αναγράφεται η λέξη 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο τίτλος « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Αναδόχου για 

την παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων CPV: 42416100-6  του Γ. Ν. Γρεβενών» και τα 

στοιχεία του αποστολέα. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται καθ΄ οιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μας μετά 

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) , ο οποίος 

θα περιέχει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους. 

 
 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας 
 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04/08/2020  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14:30 στο Τμήμα 

Γραμματείας (Πρωτόκολλο) - 2ος όροφος του  Γ.Ν. Γρεβενών, περιοχή στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100, 

Γρεβενά . 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  05/08/2020   ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 στο  Τμήμα 

Οικονομικού (Γραφείο Προμηθειών) 2ος όροφος του  Γ.Ν. Γρεβενών, περιοχή στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100, 

Γρεβενά,  από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 Ο φάκελος αυτός θα περιέχει : 

1. Βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο, με την οποία θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους σε σχέση με τις υπό παροχή υπηρεσίες. 
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2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει,(άρθρο 73 του Ν. 4412/2016) να δηλώνει ο υποψήφιος ανάδοχος ότι: 

2.1 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του και ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

2.2 Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

2.3 Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση  προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου 

2.4 Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα. 

2.5 Ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρηση τους υπήρξε συνεπής ως 

προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι 

φορέων του δημοσίου Τομέα. 

2.6 Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της 

οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3. Την τεχνική προσφορά η οποία θα είναι σύμφωνη με τις συνημμένες τεχνικές 

προδιαγραφές . 

 

Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 

πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση. 

Με την προσφορά, η τιμή που θα δοθεί καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της εν λόγω 

υπηρεσίας όπως καθορίζεται στην πρόσκληση. 

Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι 

τηρείται η εργατική νομοθεσία. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων εκτός του Φ.Π.Α. , ο οποίος θα 

αναφέρεται χωριστά. 

Προσφορές που οι τιμές υπερβαίνουν της προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

 

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης οι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν στην υπηρεσία του 

Νοσοκομείου τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν βρίσκεται σε μία 

από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016). Το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή την χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας αφορά: 

-τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.. 

-τον διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το 

πρόσωπο είναι Α.Ε. 

-Τους νόμιμους εκπροσώπους του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 

  



4 
 

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τι υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Η σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής και έχει ισχύ για ένα έτος.    

                                                                                                                     

  

                                                                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

                                                                                                  ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

                                                                

                                                                                             Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 
Ο συντηρητής υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης να προβαίνει στις εργασίες 

προληπτικής συντήρησης των Ανελκυστήρων του Νοσοκομείου σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 

ΦΑ.2/29362/1957/05, ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 (με συμμόρφωση σε οποιαδήποτε ισχύουσα 

διάταξη) και συμφώνα με πρόγραμμα που θα κατατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και 

τις υποδείξεις των κατασκευαστών των υφιστάμενων ανελκυστήρων.  

Ο συντηρητής που θα είναι κάτοχος άδειας συντηρητή ανελκυστήρων θα προβαίνει στις 

παρακάτω προληπτικές εργασίες συντήρησης: 

- Κάθε ανελκυστήρας θα συντηρείται περιοδικά δύο φορές τον μήνα. 

- Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και 

μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για 

εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση 

του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών 

διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Ακόμη θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες 

εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των 

απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των 

εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των 

εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.  

- Το πρόγραμμα για τη συντήρηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που 

προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της ανωτέρω νομοθεσίας. 

- Θα περιλαμβάνει λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο όλων των τεχνικών διατάξεων των 

ανελκυστήρων (οπτικός - ακουστικός – λειτουργικός έλεγχος) και ιδιαίτερα των διατάξεων 

ασφαλείας και εν γένει κάθε εξαρτήματος ανήκοντος στην εγκατάσταση καθενός από τους 

παραπάνω ανελκυστήρες. 

- Επίσης θα περιλαμβάνει λεπτομερή γενική συντήρηση, καθαρισμός χώρων και μηχανημάτων, 

λίπανση, καθώς άμεση αποκατάσταση κάθε διαπιστούμενης βλάβης και άρση των διαπιστουμένων 

φθορών και ελλείψεων, για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων. 

- Επίσης οφείλει μια φορά το χρόνο να εκτελεί δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος της 

ασφαλιστικής πέδης (αρπάγης) όλων των ανελκυστήρων. 

- Να εξετάζονται τα τοιχώματα του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα του. 

- Να επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων.  

- Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί σύνδεσης (κλέμενς).  

- Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας και περιμανδάλωσης μέσα στο 

φρέαρ.  
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- Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη της.  

- Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής, κινητού δαπέδου θαλαμίσκου 

και ψευτοδαπέδου.  

- Να εξετάζονται τα σημεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων πάνω στο θαλαμίσκο και στο 

αντίβαρο. 

- Να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσχοινων, σε όλο το μήκος σε μηχανική καταπόνηση ή 

άλλη φθορά.  

- Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα.  

- Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του κουδουνιού κινδύνου  

- Να εξετάζεται η κατάσταση των φερμουϊτ της πέδης και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων. 

- Να γεμίζεται με λάδι το κιβώτιο ατέρμονος.  

- Να ωμομετρώνται όλα τα κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής. 

- Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων ορόφων, και των ηλεκτρονόμων ανόδου – 

καθόδου. 

- Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων πάνω στην τροχαλία τριβής και του ρυθμιστή 

ταχύτητας. 

- Να εξετάζεται η λειτουργία των ηλεκτρονόμων παρουσίας τάσης έναντι γης σε μεταλλικά μέρη 

(ρελλέ διαφυγής). 

- Να εξετάζεται η καλή κατάσταση των ασφαλειών (για τυχόν βραχυκύκλωση με σύρματα).  

- Να εξετάζεται ο φωτισμός του θαλαμίσκου, του μηχανοστασίου, του τροχαλιοστασίου και του 

φρέατος. 

- Γενικά να εξετάζεται όλη η λειτουργία του ανελκυστήρα.  

- Να μεριμνά και να ειδοποιεί εγκαίρως το Νοσοκομείο για τους απαιτούμενους ελέγχους 

των ανελκυστήρων από Φορέα Πιστοποίησης όπως ορίζει το ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008.  

Ότι υλικό απαιτηθεί για την συντήρηση και την σωστή λειτουργία βαρύνει το Γενικό 
Νοσοκομείο Γρεβενών, κατόπιν ενημέρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και των ατόμων 
που έχουν ορισθεί ως επιβλέποντες της συντήρησης, μέσω αποστολής ηλεκτρονικής 
ενημέρωσης για την αναγκαιότητα της συντήρησης, των ανταλλακτικών και του κόστους 
τους αναλυτικά. 
- Μετά από κάθε έλεγχο θα παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για άρση τυχόν φθορών, ελλείψεων 

ή ζημιών που διαπιστώθηκαν, αφού διακοπεί η λειτουργία του ανελκυστήρα μέχρι να τακτοποιηθούν 

όσες απ’ αυτές κρίνονται επικίνδυνες και αφού τοποθετηθεί πινακίδα σε όλες τις πόρτες που θα 

αναγράφει: “ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ” 

- Η συντήρηση να γίνεται σε χρόνους που θα δημιουργούν το ελάχιστο δυνατό πρόβλημα στη 

λειτουργία του Νοσοκομείου 

-  Η μετάβαση του συνεργείου για άρση βλάβης πρέπει να γίνεται μέσα σε χρόνο δύο (2) ωρών. Ο 

συντηρητής υποχρεούται όλες τις ημέρες της εβδομάδας να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για να 

δέχεται τα μηνύματα βλαβών και να προβαίνει άμεσα στην αποκατάστασή τους, όλο το 24ώρο 
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συμπεριλαμβανομένου εορτών, αργιών κ.τλ.. Γι’ αυτό τον λόγο θα κατατεθεί και αριθμός κινητού 

τηλεφώνου άμεσης ειδοποίησης, εκτός από το τηλέφωνο της επιχείρησης και την άμεση σύνδεση με 

το σύστημα ειδοποίησης του ανελκυστήρα, στο οποίο θα γίνονται οι κλήσεις όλο το 24ωρο. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
- Σε κάθε τακτική συντήρηση των Ανελκυστήρων και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής, ο 

επικεφαλής του συνεργείου του συντηρητή υποχρεούται να ειδοποιεί ορισθέντα υπάλληλο της 

τεχνικής Υπηρεσίας.  

- Σε κάθε ανελκυστήρα θα τηρείται το ειδικό βιβλιάριο συντήρησης θεωρημένο από το φορέα 

ελέγχου και από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο οποίο θα σημειώνεται η 

εκτέλεση της συντήρησης και τα ανταλλακτικά και θα υπογράφεται από τον τεχνίτη συντηρητή και 

από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου. Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελούνται για κάθε 

ανελκυστήρα, θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία, με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής 

των ανελκυστήρων, καθώς και με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Μετά από κάθε 

συντήρηση θα κατατίθεται έντυπο τεχνικό δελτίων με αναλυτική καταγραφή των εργασιών 

συντήρησης καθώς και των ανταλλακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για κάθε 

ανελκυστήρα. 

- Ομοίως στην τριμηνιαία επιθεώρηση των ανελκυστήρων ο συντηρητής ή ο επικεφαλής του 

συνεργείου, υποχρεούται να ειδοποιεί τον από το Νοσοκομείο ορισθέντα υπάλληλο ή τεχνικό για την 

παρακολούθηση της επιθεώρησης και να ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση το βιβλίο συντήρησης.  

- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ: Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποκατάστασης 

ζημιών που προξενούνται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτόν ή από συνεργείο του (εργοδηγούς, 

τεχνίτες, εργάτες κ.τ.λ.) στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων.  

- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: Ο συντηρητής, ανεξάρτητα και επιπλέον των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, να εφαρμόζει και να τηρεί 

επακριβώς όλες τις διατάξεις των Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών, 

εργατική νομοθεσία, φορολογική νομοθεσία, υγιεινής και ασφάλειας κ.τ.λ. 

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Ο συντηρητής, με την αποδοχή της ανάληψης της 

συντήρησης των παραπάνω ανελκυστήρων και της εκτέλεσης του έργου στο οποίο αναφέρεται η 

παρούσα, λογίζεται ότι προηγουμένως εξέτασε επισταμένως τους παραπάνω ανελκυστήρες, τις 

πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και εξαρτήματα αυτών, τα κτίρια που ευρίσκονται και είναι πλήρως εν 

γνώσει της κατάστασής τους. 

 
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

 Ο συντηρητής φέρει ακέραια αστική ευθύνη στην περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε 

αμέλεια ή παράληψη δική του ή των συνεργείων του, υποχρεούμενος να αποζημιώσει τους τυχόν 

παθόντες για κάθε σωματική βλάβη που προκλήθηκε από το ατύχημα και ζημία θετική ή αποθετική.  

 Το νοσοκομείο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, 

ευθύνη την οποία φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 
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 Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη για κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που αφορά στους 

ανελκυστήρες αλλά και στο προσωπικό ευθύνης του 

 Ο ανάδοχος έχει ευθύνη για κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη 

και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση.   

 Ο συντηρητής ανελκυστήρων πρέπει να είναι στην διάθεση του Νοσοκομείου για όλο το 24ώρο, 

για την αντιμετώπιση των ανωτέρω βλαβών στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. 

 

 

Η  πληρωμή θα εκτελείται από το Γ. Ν. Γρεβενών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  αφού θα 

συνταχτεί προς τούτο πρακτικό διαπίστωσης έργων και εργασιών, το οποίο θα επισυνάπτεται στο 

προς εξόφληση τιμολόγιο. 
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