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Δ   Ι   Α   Κ   Η   Ρ   Υ   Ξ   Η  7/2015 

Το Γενικό  Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας  Λήμνου  έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Του  Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ  ‘‘περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 

την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).

3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).

4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

6. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

7. Του  Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη 

βασικών  τομέων  του  εμπορίου  και  της  αγοράς  –  Θέματα  Υπουργείου  Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 

202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης 

κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).

8. Toυ Ν.  2362/1995 «Περί  Δημοσίου Λογιστικού,  ελέγχου των δαπανών του Κράτους και  άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

9. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

204/19-7-1974), όπως ισχύει. 

10. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο 

πρώτο του Ν.  2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999). 

11. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης  και  λοιπές  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  199/28-9-1999),  και  ειδικότερα  του  άρθρου  8 

(Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

242/11-10-2002)  και  9  του  Ν.  3090/2002  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  329/24-12-2002),  όπως  το  άρθρο  αυτό 

εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
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12. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου 

στο εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις).

13. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007). 

14. Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερήσιων  και  εβδομαδιαίων 

τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν 

τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-7-

2007). 

15. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για 

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-

6-2003). 

1.16. Του Ν. 3981/2-3-2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

2. Τις κάτωθι αποφάσεις:

1)  Την  αριθμ.  ΔΥ1δ/Γ.Π.6657  (ΦΕΚ  215/ΥΟΔΔ/16-4-2014)  «Ορισμός  μελών  στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: α) Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

και  β)  Γενικό  Νοσοκομείο  –  Κέντρο  Υγείας  Λήμνου,  αρμοδιότητας  2ης  Υ.ΠΕ.  Πειραιώς  και 

Αιγαίου.»

2) Την αριθμ. ΔΑΑΔ 13118/11194 (ΦΕΚ 268/ΥΟΔΔ/15-5-2014) «Σύσταση Συμβουλίου Διοίκησης 

Γενικού Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας Λήμνου.»

3)  Το  υπ’ αριθμ.  πρωτ.  ΔΑΑΔ 4396/3611,  απόφαση  της  2ης  ΥΠΕ  (ΦΕΚ  740/Β/14-3-2012) 

«Αρμοδιότητες  των Συμβουλίων Διοίκησης των Νοσοκομείων αρμοδιότητας  της  2ης ΥΠΕ,  που 

λειτουργούν με διασύνδεση»

4)  Το  υπ’  αριθμ.  602/4-12-2013  τ.  ΥΟΔΔ  ΦΕΚ  που  αφορά  των  διορισμό  Αναπληρώτριας 

Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου

5)  Το  αριθμ.  πρωτ.  16421/4-5-2015  έγγραφο  της   2ης  Υγειονομικής  Περιφέρειας  Πειραιώς  & 

Αιγαίου, με θέμα: «Καθορισμός Φορέα υλοποίησης, για διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια 

υλικών υπηρεσιών και φαρμάκων, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ, έτους 2014».

6)  Το αριθμ.  πρωτ.  27409/16-7-2015 έγγραφο της   2ης  Υγειονομικής  Περιφέρειας  Πειραιώς & 

Αιγαίου, με θέμα: «Καθορισμός Φορέα υλοποίησης, για διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια 

υλικών υπηρεσιών και φαρμάκων, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ, έτους 2014».

7)  Την αριθμ. 10/25-6-2015 θέμα 32ο  απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου 

Κέντρου Υγείας Λήμνου
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο  Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(CPV50000000-5)  (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΕΚΑ  (10)  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ),  με  γραπτές  σφραγισμένες  προσφορές  ,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη  τιμή,,  προϋπολογισμού  ποσού  μέχρι  Ευρώ 13.500,00 συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα διακηρύξεων από το Γραφείο Προμηθειών 

του Νοσοκομείου (Ηφαίστου 12, 81400 Μύρινα Λήμνου) κ. Σουσαλή Αθανάσιο  καθημερινά 07:00 

–  15:00  και  πληροφορίες  (τηλ  22543-50129,  fax: 22543-50126  και  Ε-mail: 

promithiongnlimnou@gmail.com ). Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Γενικού 

Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου: www.limnoshospital.gr 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Μύρινα Λήμνου  την 2/9/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00  ενώπιον  Επιτροπής  που θα  συνεδριάσει  Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου,  Ηφαίστου 12 

Μύρινα  Λήμνου,  προκειμένου  να  αποσφραγιστεί ο  φάκελος  της  προσφοράς,  παρουσία  των 

συμμετεχόντων.

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(CPV50000000-5)  (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΕΚΑ  (10)  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) όπως αναφέρετε   στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A  της  παρούσας  και  αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Δικαίωμα συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όσοι  διαπιστωμένα ασχολούνται  με  την  παροχή 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (CPV50000000-5)  (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  θα  αποσταλούν  στο  Γενικό  Νοσοκομείο-ΚΥ  Λήμνου,  Ηφαίστου  12  Μύρινα 

Λήμνου, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 1/9/2015, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι της 15:00 μ.μ.  Προσφορές 

που  υποβάλλονται  ή  περιέχονται  στην υπηρεσία  –με  οποιοδήποτε  τρόπο–  εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα 

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Δικαιούμενοι συμμετοχής :

 Έλληνες πολίτες
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 Αλλοδαποί

 Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

 Συνεταιρισμοί

 Ενώσεις προμηθευτών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι αλλοδαποί, τα νομικά 

πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,   οι  συνεταιρισμοί  και  οι  ενώσεις  προμηθευτών και   αρκεί  να 

πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  6  των  Π.Δ.  173/1990  και  118/2007:  «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου».

         Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα  από: Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (Α’75), 

στην οποία θα αναγράφεται  ότι  έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης,  τους οποίους και 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει:

- να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  ή  διαδικασίας  ανάθεσης  στον  οποίο 

συμμετέχουν,

- να  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους,  δεν  έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα, δεν τελούν σε κάποια πτώχευση 

ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση και δεν τελούν  υπό κοινή εκκαθάρριση του κ.ν. 

2190/1920 ή ειδική εκκαθάρριση   του ν. 1892/1990 (Α’ 101) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

ή εκκαθάρισης.

-  Οι ως άνω δηλώση πρέπει -   με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς ως απαράδεκτης   - να φέρει   

ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών προ της  καταληκτικής 

ημέρας  υποβολής  των  προσφορών.  Δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του  γνήσιου  της  υπογραφής  των 

δηλώσεων αυτών από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα 

και δικαιολογητικά:

- 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  του  Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από 
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τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας  χρεοκοπίας.

- πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  πτώχευσης  ή  σε  διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης.

- 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 τους υποχρεώσεις.

- πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται  αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα 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 αρχή του Δημοσίου ή του οικείου 

ΟΤΑ.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.

 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις,  μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  δεν  απαιτείται  «Π.Δ. 118 Κανονισμός 

Προμηθειών  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.) Άρθρο  25  Εγγυήσεις  παράγραφος  9.  Εγγύηση 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.»

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α.  Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται  να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

3. Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των 

κρατών μελών αυτό το δικαίωμα,  συνοδευμένες  από επίσημη μετάφραση τους  στην 

Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού της συμμετοχής προμηθευτών σ’ αυτόν και 

της νομιμότητας διενέργειας του έως την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται  σύμφωνα με 
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την παρ. 6 του άρθρου 15 του  ΠΔ 118/07 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του 

Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-08-05).

2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο 

του φορέα ως εξής :

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Μέσα  στο  μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  την  δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την 

ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα που διενήργησε το διαγωνισμό 

και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού.

β. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου 

του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ένσταση αυτή  δεν επιφέρει  αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται  κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο και εκδίδεται η σχετική 

απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.

γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση 

μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  της  καταχώρησης  των  σχετικών 

αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται  για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί  τον 

διαγωνισμό.

3. Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  λόγους  εκτός  από  τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  προσφέροντες  θα  καταθέσουν  τον  κυρίως  φάκελο,  ο  οποίος  θα  περιλαμβάνει  δύο 

σφραγισμένους υποφακέλους.

Ο πρώτος υποφάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:

α) Τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75) στην οποία:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου.

- Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση.

- Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

- Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920.

15PROC002961202 2015-08-07

ΑΔΑ: 7Τ2Η469ΗΖΞ-ΞΕΨ



-  Ότι  αποδέχονται  όλους  τους  όρους  της  Διακήρυξης  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  και θα 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, την Προσφορά και την 

σύμβαση 

β) Τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου που αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και τα οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο δεύτερος υποφάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:

Την Οικονομική προσφορά όπου η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ, θα αναγράφεται δε 

ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίδουν την τιμή σε ευρώ η καθορίζουν σχέση 

ευρώ  προς  ξένο  νόμισμα  θα  απορρίπτονται. Επισημαίνεται  ότι  περιπτώσεις  προσφορών  που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις  από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγεται  απόρριψη 

των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 

οι  διαγωνιζόμενοι  παρέχουν διευκρινίσεις  μόνο όταν αυτές ζητούνται  από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά  την  ενώπιον  διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της  Υπηρεσίας,  μετά την  σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 

αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/

ΜΗΝΑ  ΜΕ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ €

ΤΙΜΗ   ΜΕ  ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΜΗΝΑ 

ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Οι τιμές θα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 

Σημειώνεται ότι η συντήρηση των ανελκυστήρων μπορεί  να γίνει  σταδιακά για την εύρυθμη 

λειτουργία  του  Νοσοκομείου  σύμφωνα  με  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα.  Η  πληρωμή  για  τις 

επισκευές των ανελκυστήρων μπορεί να γίνει επίσης σταδιακά μετά από κάθε συντήρηση. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Η  πληρωμή  του  αναδόχου  για  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΕΚΑ (10)  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ θα γίνεται θα γίνει εντός 3 μηνών με βάση χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από 

τον  Πάρεδρο  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και  μετά  την  διαπίστωση  της  πλήρους  παράδοσης, 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και καλής λειτουργίας τους σύμφωνα  με τους όρους 

της Σύμβασης από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου, και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται. 

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις: Φόρος εισοδήματος για 

την παροχή υπηρεσιών 8%. Οι κρατήσεις επιβάλλονται με το άρθρο 7 του Ν. 2286/95.

Στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του Συντηρητή, θα γίνεται παρακράτηση δύο τοις εκατό (2%) επί 

της αξίας τους, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν.3580/2007).

Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-9-

2011) ύψους 0,10%, 0,003% χαρτόσημο στην κράτηση της ΕΑΑΔΗΣΥ. και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου, 

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Επίσης μεταφορικά για την παράδοση των ειδών στο Ίδρυμα,    επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώνει  το  Νοσοκομείο  έγκαιρα  και  πάντως  πριν  την  έκδοση 

τιμολογίου για τυχόν αύξηση των τιμών κάποιου είδους.

Το  Γενικό  Νοσοκομείο-ΚΥ  Λήμνου απαλλάσσεται  από  κάθε  ευθύνη  και  υποχρέωση  για 

αποζημίωση  από τυχόν  ατύχημα  ή  από  κάθε  άλλη  αιτία  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Το  Γενικό  Νοσοκομείο-ΚΥ  Λήμνου δεν  έχει  υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  την 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου.

Οι  από  τη  σύμβαση  κάθε  φύσεως  απαιτήσεις  του  αντισυμβαλλομένου  κατά  του Γενικού 

Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.

Το  Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση παρακωλύσεως λειτουργίας 

του Ιδρύματος από διάφορους λόγους π.χ. κατάληψη του Ιδρύματος. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των τεχνικά 

αποδεκτών προσφορών.

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Την προς εκτέλεση ανάθεση.

β) Την τιμή.

γ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η παροχή υπηρεσιών.

δ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
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Εάν  ο  ανάδοχος  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση,  δεν  προσήλθε  να  υπογράψει την  σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του 

Δημοσίου και

2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΕΚΑ  (10)  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ορίζεται  σε  ένα  έτος,  με  δικαίωμα  παράτασης από  τη  λήξη  της  έως  την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού και  όχι  πέραν του έτους,  με τους αυτούς  όρους και  συμφωνίες, 

μονομερώς από το Νοσοκομείο, με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Σε  περίπτωση  που  ο  μειοδότης  αρνηθεί  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  εφαρμόζονται όσα 

αναφέρονται στο Π.Δ.118/2007. Αναθεώρηση των τιμών όσο διαρκεί η εκτέλεση της σύμβασης 

αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του αναδόχου 

ποινική ρήτρα 200 Ευρώ για κάθε παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και 

την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου θετικής και αποθετικής ζημίας.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της 

έδρας του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

    Περίληψη της  παρούσας διακήρυξης  έχει  σταλεί  για  δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  και για ανάρτηση  στους πίνακες ανακοινώσεων:

1) Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

2) Επιμελητηρίου Λέσβου

3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου

4) Δήμο Λήμνου

5) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου

6) Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείο στο www.limnoshospital.gr 

Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου

Για ότι  δεν αναφέρεται  στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι  περί  προκηρύξεων του Δημοσίου 

Νόμοι και διατάξεις.

15PROC002961202 2015-08-07

http://www.limnoshospital.gr/
ΑΔΑ: 7Τ2Η469ΗΖΞ-ΞΕΨ



                                                                               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                       ΙΣΜΗΝΗ Α. ΛΥΜΠΕΡΗ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄

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.
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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 
Διευ-/νση Ανάπτυξης της οικείας  Ν.Α, έχει  καταχωρηθεί  στο μητρώο συντήρησης που τηρεί  η 
Διευ-/νση  αυτή και  διαθέτει  τα  κατάλληλα  όργανα,  μέσα  και  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  αναγκαίες  πιστοποιήσεις  που  απαιτούνται  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 4 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)
Ένας ανελκυστήρας 
Γ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 5-6 (ΑΤΟΜΩΝ)
Δύο ανελκυστήρες 
Δ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 7-8 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ)
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Δύο ανελκυστήρες 
Ε) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 9-10 (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ)
Δύο ανελκυστήρες 
ΣΤ) 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  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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