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ΣΕΦΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
«ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΦΙΟΤ» 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ 
 

1. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ  
ΔΛΟΣ 81.1. (ειεθηξνκεραληθνί αλειθπζηήξεο),  
ΔΛΟΣ 81.2. (πδξαπιηθνί αλειθπζηήξεο) θαη 
ΔΛΟΣ 81-80/2006 (γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αλειθπζηήξσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 

95/16/ΔΚ ) 
θαζψο θαη απφ ηα  
ΦΔΚ Β 815/11-9-97   (θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ , εθαξκνγή ηεο 95/16/ΔΚ) 
ΦΔΚ Β 291/8-3-2002  (ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα 

ησλ αλειθπζηήξσλ 
ΦΔΚ 1797/21-12-2005  (αληηθαηάζηαζε φξσλ ησλ 2 πξνεγνπκέλσλ, ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην γηα παιηνχο θαη λένπο 

αλειθπζηήξεο)  
ΦΔΚ 2604 Β/ 22-12-2008 (πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη 

αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ) 
Ζ ζπληήξεζε γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απφ ηε 
Ννκνζεζία δηαηάμεηο . 

 
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε ζπληήξεζε ησλ Αλειθπζηήξσλ αλά 15λζήκεξν (θάζε 1ε θαη 

15ε θάζε κήλα) εξγάζηκε εκέξα, απαξαίηεηα θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο θαη κε ηελ παξνπζία ηεο αξκφδηαο 
επηηξνπήο. 

 
3. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδείμεη ζε φινπο ηνπο θχιαθεο θαη ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ΣΤ 

ηνλ ηξφπν απεγθισβηζκνχ γηα ηελ πεξίπησζε εγθισβηζκνχ ζε δπζρεξείο ψξεο.  
 
4. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη επίζεο ζηελ ηασεία πποζέλεςζη ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ επηζθεπή θάζε 

εκθαληδφκελεο βιάβεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Αλειθπζηήξσλ εληφο 
ηξηψλ (3) σξψλ ηο απγόηεπο απφ ηεο εηδνπνηήζεψο ηνπ απφ ηελ ππεξεζία αλεμαξηήησο εξγάζηκεο ή 
κε εκέξαο θαη επί 24 ψξνπ βάζεσο θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ. 

 
5. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ηα θαζνξηδφκελα απφ ην Νφκν ζπλεξγεία ζε αξηζκφ θαη 

άδεηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί.  

 
6. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξεί αλειιηπψο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί ζηα αληίζηνηρα πξνβιεπφκελα 

βηβιία ζπληήξεζεο. 
α)Καζεκεξηλά θαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε-αλσκαιία ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Αλειθπζηήξσλ θαη   
β) θάζε 15 εκέξεο φηη έγηλε ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη νη Αλειθπζηήξεο ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα. 
 

7. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βηβιία ζπληήξεζεο επηζεψξεζεο ησλ Αλειθπζηήξσλ 
ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Ννκαξρία, ζηα νπνία ζα ηεξείηαη ρσξηζηή κεξίδα παξαθνινπζήζεσο γηα 
θάζε έλα απφ ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζην Ννζνθνκείν αλειθπζηήξεο θαη ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζε θάζε επίζθεςε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηηο επηζθεπέο πνπ έιαβαλ ρψξα. 
Σα βηβιία απηά ζα ηεξνχληαη απαξαηηήησο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πξνζηαηεπκέλα ζηα γξαθεία ηεο ΣΤ 
θαη ζηε ζέζε ηνπο εληφο ησλ κεραλνζηαζίσλ ζα ππάξρεη θαξηέια ειέγρνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
ζρεηηθή λνκνζεζία, ηελ νπνία ζα ελεκεξψλεη γηα νπνηαδήπνηε παξέκβαζε, κε αληίζηνηρε ζήκαλζε φηη 
ηα βηβιία βξίζθνληαη ζηελ ΣΤ. 
Σα βηβιία ζα είλαη απαξαίηεηα ππνγεγξακκέλα ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 
ηελ πιεξσκή. Θα είλαη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή γηα έιεγρν απφ ηνπο αξκφδηνπο ηερληθνχο θαη ηελ 
Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ αλειθπζηήξσλ θαζψο θαη 
απφ ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  ΤΝΣΗΡΗΣΗ      
 

 Σο πλήπερ κόζηορ όλων ηων αναλώζιμων ανηαλλακηικών, πος ςπόκεινηαι ζε θθοπά λόγω 
θςζιολογικήρ σπήζηρ και θα σπειαζηούν ζε πιθανή βλάβη ηος κάθε Ανελκςζηήπα, ενώ 

 Εξαιπούνηαι ηα ςλικά μεγάληρ αξίαρ (ζςπμαηόζσοινα, ηποσαλίερ, κινηηήπερ, μειωηήπερ, ανηλίερ, 
μπλοκ βαλβίδων, και αςηοηελείρ μησανιζμοί όπωρ ηα inverter, και οι κενηπικέρ πλακέηερ 
λειηοςπγίαρ). 

 
8. Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, λα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πνπ ζα ηνλ δηαδερζεί, κεηά ην πέξαο 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, κε πξσηφθνιιν θαη ρσξίο θακία επηθχιαμε, φηη αθνξά ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ησλ Αλειθπζηήξσλ, κε ην ηζρχνλ ηερληθφ πξφηππν, θαζψο επίζεο θαη πξφζβαζε πξνο 
επηζθεπή ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο θαλελφο εηδηθνχ εξγαιείνπ δηάγλσζεο βιαβψλ (service tool) γηα ηελ 
επηζθεπή ηνπο ή θαη ην επαλαπξνγξακκαηηζκφ ηνπο. 

 
9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη απφ ηελ Ννκαξρία ή άιιν αξκφδην φξγαλν ηηο φπνηεο εγθξίζεηο, 

ζεσξήζεηο θιπ απαηηνχληαη γηα λα ηεξνχληαη ηα βηβιηάξηα ησλ αλειθπζηήξσλ θαη νη έλλνκεο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
10. Σν πξνζσπηθφ πνπ εκθαλίδεηαη γηα ζπληήξεζε πξέπεη λα πεγαίλεη ζηελ ΣΤ θαη λα δειψλεη ηελ άθημε 

ηνπ ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ επηζθεπή θαη λα ππνγξάθεη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα παξνπζίαο θάζε θνξά 
γηα νπνηαδήπνηε είδνο ζπληήξεζεο (πξνιεπηηθή, επηζθεπαζηηθή) ηελ ψξα ηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. 

 
ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ ζχληαμε ηνπ εηδηθνχ δειηίνπ επηζεψξεζεο ησλ 

αλειθπζηήξσλ ελφο εθάζηνπ αλά 15λζήκεξνλ (θάζε 1ε θαη 15ε θάζε κήλα). Ζ ζχληαμε θαη ε παξάδνζε 
ηνπ δειηίνπ ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ πιεξσκή. Όκνηα θαη 
ε επίδεημε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ βηβιηαξίσλ  ζηελ Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

12. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ην ηηκνιφγην ηνπ θαη ηα θάησζη:  
α) ιίζηα κε ηηο θαλνληθέο επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη ηηο έθηαθηεο επηζθέςεηο 
θαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο (επηζθεπήο βιαβψλ)  
β) πεξηγξαθή βιάβεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο 
εθφζνλ δελ ζπκπιεξσζνχλ ηα βηβιηάξηα γηα νπνηνδήπνηε λφκηκν ιφγν   
γ) ππνγεγξακκέλν ην κεληαίν θχιιν ειέγρνπ εξγαζηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο  
δ) ηα βηβιηάξηα ησλ αλειθπζηήξσλ ππνγεγξακκέλα. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

ρεηηθά κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 
θαη ζπληήξεζεο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
 
Ζ ακνηβή γηα ηε ζπληήξεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ ζπληήξεζεο θαη αθνχ ζα έρνπλ 
αθαηξεζεί ηπρφλ ξήηξεο. 
 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο (ζπληήξεζεο, αληαιιαθηηθψλ θ.ι.π), αξρηθή ηηκή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ρσξίο αλαπξνζαξκνγή, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  
 

Βαζηθφ ζηνηρείν εγγχεζεο γηα ηνλ φξν απηφ είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, πιένλ ηεο εγγπήζεσο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, λα παξαδψζεη ζηνλ ζπληεξεηή πνπ ζα ηνλ δηαδερηεί κε ηνλ δηαγσληζκφ πνπ ζα γίλεη κε ηελ ιήμε 
ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε πξσηφθνιιν ρσξίο θακία επηθχιαμε ζρεηηθά κε ην ζχκθσλν ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην 
ηζρχνλ ηερληθφ πξφηππν θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δηαδνρήο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. 
 
 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 
 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αληαιιαθηηθψλ κε ακίαλην ζηηο ζηαγφλεο ησλ θξέλσλ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 
 
ε πεξίπησζε αιιαγήο αληαιιαθηηθνχ ζε νπνηνδήπνηε Αλειθπζηήξα ν ζπληεξεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ελεκεξψλεη πιήξσο ην ηερληθφ θάθειν κε ηα κεραλνινγηθά θαη ειεθηξνινγηθά ζρέδηα θαη ππνινγηζκνχο ή ηελ 
πηζηνπνίεζε ηνπ λένπ αληαιιαθηηθνχ, φπσο απαηηεί ν ΔΛΟΣ 81.1 θαη πηζηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. (ΚΟΗΝΖ) Φ.9.2./ΟΗΚ.32803/1308/1997  θαη ηελ λεψηεξε λνκνζεζία. 
Οη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, αηηήζεηο-πηζηνπνηεηηθά πιηθψλ θιπ, ζα είλαη 
ππνγεγξακκέλα απφ ηα θαηά λφκν επηηξεπφκελα πξφζσπα θαη ζα ππνβιεζνχλ ζε δχν φκνηα αληίγξαθα ζηελ 
Σερληθή Τπεξεζία  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, φια ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 
ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ηχπνπ θαη ηηο βεβαηψζεηο αληνρήο πνπ 
απαηηεί ην ηερληθφ πξφηππν θαζψο θαη κε ηα ζρεηηθά ζρέδηα/πξνζπέθη/νδεγίεο ρξήζεο - ιεηηνπξγίαο ή 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηα νπνία ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θάθειν παξαθνινχζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  
Αθφκε, ζα ηνπνζεηείηαη ζεκείσκα ζηνλ θάθειν κε ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ή πξνκεζεπηή ηνπ 
θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ παξαγγειία ηνπ θαη εθφζνλ είλαη πξντφλ ηνπ ζπληεξεηή, δήισζε γηα 
ππνζηήξημε επί δέθα έηε κε φκνηα αληαιιαθηηθά θαη ηελ παξνχζα ηηκή ηνπ σο πιηθνχ κε ηνπνζεηεκέλνπ. 
Δπίζεο ζα δίδνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή/ππέπζπλν ηνπ θηηξίνπ θαη φπνην εξγαιείν (πξνγξακκαηηζηήο θιπ.) έρεη 
θαηαζθεπάζεη ν παξαγσγφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, πξνγξακκαηηζκφ, ζπληήξεζε ηνπ αληαιιαθηηθνχ ή 
κεραληζκνχ. 
 
. 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο ειάρηζηεο εξγαζίεο, πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ γηα ηελ 
“ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΥΙΟΤ” θαζψο θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη πξφηππα. πγθεθξηκέλα: 
 

ΤΝΣΗΡΗΗ (ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΚΗ) 

Τπνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηηο θάησζη εξγαζίεο (επηζεσξήζεηο, ειέγρνπο θαη απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ή 
θζαξκέλσλ αληαιιαθηηθψλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ . 
 

α) Να επηζεσξεί ηνλ ηζνδπγηζκφ ησλ επζπληεξίσλ ξάβδσλ (νδεγψλ). 

β) Να επηζεσξεί ην εχθακπην θαιψδην θαη ην θνπηί ζπλδέζεσλ απηνχ. 

γ) Να επηζεσξεί θαη θαζαξίδεη ηνπο δηαθφπηεο αζθαιείαο θαη πεξηκαλδαιψζεσο εληφο ηνπ θξέαηνο. 

δ) Να επηζεσξεί ηε ζπζθεπή αξπάγεο θαη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε απηήο. 

ε) Να ειέγρεη ηε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ δηαθνπηψλ ηέξκαηνο δηαδξνκήο θαη θηλεηνχ δαπέδνπ, ζαιάκνπ 

θαη ςεπηνδαπέδνπ φπνπ ππάξρνπλ. 

ζη) Να ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θψδσλα θηλδχλνπ. 

δ) Να ειέγρεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζε φιν ην κήθνο απηψλ έλαληη κεραληθήο 

θαηαπνλήζεσο ή άιιεο θζνξάο. Αλ θζαξεί έλα ηφηε γίλεηαη αιιαγή ηνπ. Αλ ζπάζεη έλα ηφηε γίλεηαη 

αιιαγή φισλ. Γηα ηελ πξφιεςε ηεο θζνξάο πξέπεη ε ηάλπζε ηνπο λα είλαη ίδηα θαη αλ ειέγρεηαη κε 

δπλακφκεηξν αλά ηεηξάκελν 

ε) Να ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζεξκνχηη ησλ θξέλσλ θαζψο θαη ηα πέδηια ησλ επζπληεξίσλ ξάβδσλ. 

ζ) Να ειέγρεη ηε ζηάζκε ειαίνπ θαη θηβσηίνπ ηνπ αηέξκνλα. 

η) Να σκνκεηξά θαη λα ειέγρεη φια ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα γηα εμαθξίβσζε ηπρφλ δηαξξνήο ή βιάβεο. 

ηα) Να ειέγρεη ηηο επαθέο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνλφκσλ νξφθσλ, ησλ ειεθηξνλφκσλ αλφδνπ-

θαζφδνπ, παξνπζία ηάζεσο έλαληη γεο ζε κεηαιιηθά κέξε. 

ηβ) Να ειέγρεη ηελ νιίζζεζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ επί ηεο ηξνραιίαο ηξηβήο θαη ηνπ ξπζκηζηή ηαρχηεηαο. 

ηγ) Να ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ αζθαιεηψλ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ησλ αλειθπζηήξσλ, ην θσηηζκφ ηνπ 

ζαιάκνπ, ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηνπ θξέαηνο. 

ηδ) Να ειέγρεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δπγνχ ππέξβαξνπ θαη ηνπ ζήκαηνο πνπ δίλεη 

ηε) Να ειέγρεη ηελ ζσζηή ζήκαλζε εληφο θαη εθηφο ηνπ ζαιάκνπ θαη λα ηελ απνθαζηζηά (φπσο επίζεο θαη 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο) 

ηζη) λα απνθαζηζηά ηνλ ζσζηφ θσηηζκφ ζηνπο ζαιάκνπο αληηθαζηζηψληαο ηνπο θακέλνπο ιακπηήξεο 

 

Μεηά απφ θάζε έιεγρν πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ άξζε ηπρφλ θζνξψλ, ειιείςεσλ 
ή δεκηψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη γηα ηελ αζθαιή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ Αλειθπζηήξσλ. Ζ θαζπζηέξεζε 
ηεο απνθαηάζηαζεο ζα επηθέξεη ηηο αλάινγεο πνηλέο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη φηη έλαο Αλειθπζηήξαο είλαη επηθίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εμππεξεηνχκελσλ 
αηφκσλ ζα πξέπεη λα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα ηνπνζεηεί κέρξη ηεο επηζθεπήο ηνπ, πηλαθίδεο ζηηο 
ζχξεο φισλ ησλ νξφθσλ κε ηίηιν: 
 «ΠΡΟΟΥΗ ΚΙΝΔΤΝΟ Ο ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΔΕΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ». 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηθίλδπλε ιεηηνπξγία δηαπηζησζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΣΤ ηφηε απηφο αλαξηά ηελ 
παξαπάλσ πηλαθίδα θαη εηδνπνηεί ηνλ ζπληεξεηή γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ζηνπο ρξφλνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί. 
 
Όιεο νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, ζπλνιηθά θαη επί κέξνπο, ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάιεςε 
ζπληήξεζεο θαζψο θαη επηζθεπήο ησλ  Αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο αλάζεζε. 
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Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο εξγαζίεο, πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ γηα ηελ “ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΩΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΟΤ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΙΟΥ ζηνπο 7 αλειθπζηήξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα. 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζε ζπζηεκαηηθφ έιεγρν θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαη αζθαινχο 
ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη ηνπο αλειθπζηήξεο ζηελ  κεξίδα ηνπ 
θαη ζα αλαιάβεη :  

1. ηελ παξαιαβή ησλ βηβιηαξίσλ ζπληήξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Ννκαξρία,  

2. ηελ ζπκπιήξσζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,  

3. ηελ ελεκέξσζε ηνπο κε θαηαγξαθή φιεο ηεο πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο έσο ζήκεξα θαη  

4. ηελ απφδνζε ηνπο ζηελ ΣΤ ηνπ Ννζνθνκείνπ πιήξσο ηαθηνπνηεκέλα εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
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Α/Α ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΑΡΙΘΜΜΟ 
ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ 

ΛΗΞΗ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ / 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ 

ΙΥΤ 
KW/HP 

ΟΡΟΦΟΙ/ 
ΣΑΔΙ 

ΑΣΟΜΑ / 
ΒΑΡΟ 

ΦΟΡΣΙΩΝ 

1 
ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 
Α13.4 

18 121 8/6/2017  / Υ 9,5 kW 1 / 3 8 / 600  ΟΦΙ 

2 
ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 
Α13.3 

18 120 8/6/2017  / Υ 20kW 1 / 3 13 / 975 ΝΑΙ 

3 
ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ 
Α13.1 

18 118 8/6/2017  / Υ 24kW 1 / 3 19 / 1425 ΟΦΙ 

4 
ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

18 21 8/6/2017 / Υ 16 kW 2 / 3 10 / 750 ΝΑΙ 

5 
ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

18 20 8/6/2017 / Υ 16 kW 2 / 3 8 / 600  ΝΑΙ 

6 
ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ 
ΙΑΣΡΔΙΑ 

18 44 8/6/2017 / Υ 9,5 kW 2 / 3 9 / 675  ΟΦΙ 

7 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 

18 19 8/6/2017 / Υ 20 kW 3 / 3 13 / 975 ΝΑΙ  
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ΠΟΙΝΕΣ 

 

Ζ κε θαηάζεζε ησλ βηβιηαξίσλ ησλ αλειθπζηήξσλ ελεκεξσκέλα, ππνγεγξακκέλα θιπ ζα επηθέξεη 
πνηλή 10 εκεξψλ παξάηαζεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο επηπιένλ θφζηνο γηα ην Ννζνθνκείν. 
 
ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο αλειθπζηήξα για οποιονδήποηε λόγο άλσ ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ 
εκεξψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο δηάξθεηαο 
δηπιάζηαο ηνπ ρξφλνπ αθηλεηνπνίεζεο, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο γηα ην Ννζνθνκείν. 
 

Η προζθερόμενη ηιμή περιλαμβάνει ηις παρακάηω σποτρεώζεις ηοσ Αναδότοσ: 

 

 Δξγαζίεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο, ξπζκίζεηο, 

 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ φπνηε απηέο παξνπζηαζηνχλ. 

 Σν θφζηνο ηεο παξνπζίαο ηνπ ηερληθνχ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο ησλ 
αλειθπζηήξσλ γηα πεξηνδηθφ ή έθηαθην έιεγρν. 

 Ζ αζθάιηζε έλαληη αζηηθήο επζχλεο ππέξ ηξίησλ: 
α) πλνιηθή θάιπςε αλά αηχρεκα 
β) Γηα κεκνλσκέλν ή νκαδηθφ αηχρεκα 
γ) Γηα πιηθέο δεκηέο 
δ) Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο 

 

ΥΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΗ 
 
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο ζα επηβάιινληαη πνηλέο ζχκθσλα κε ην 
πνηλνιφγην.  
 
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επηζεψξεζε απφ ηνλ ηερλίηε δηαπηζησζεί φηη απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε 
πιηθνχ είλαη ππνρξεσκέλνο ν Αλάδνρνο λα ην αληηθαηαζηήζεη ρσξίο θακία ρξέσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 
γηα αληαιιαθηηθφ θαη επηζθεπή, ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε ξχζκηζε απαηηεί πνιχ ρξφλν (εκέξεο), 
ζπληάζζεηαη αηηηνινγεκέλε έθζεζε απφ ηνλ ζπληεξεηή. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηεο αηηηνινγίαο, απηφκαηα ηζρχεη ην πνηλνιφγην πνπ πξνβιέπεηαη. 
 
ε πεξίπησζε πνπ βιάβε απαηηεί απνθαηάζηαζε κε ξχζκηζε, ε νπνία νθείιεηαη ζε πποθανή 
βανδαλιζμό ρξήζηε θαη φρη ζε θπζηνινγηθή θζνξά ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπληάζζεηαη αηηηνινγεκέλε 
έθζεζε απφ ηνλ αλάδνρν ε νπνία θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γξαθείν Αζθαιείαο θαη ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη δεηείηαη έγθξηζε πιεξσκήο σο εξγαζία κε ππαγφκελε ζηελ 
ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
Ζ επηηξνπή 
 
ΔΕΔΝΗΑ ΒΑΗΛΖ 
 
 
ΒΔΝΔΣΟ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 
 
 
ΓΛΑΒΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 


