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Για Υπηρεσίες Τακτικής Συντήρησης 

Ανελκυστήρων

Του Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας 

Προς:

Γραφείο Προμηθειών

T  ΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Α. ANTIKEIMENO ΕΡΓΟΥ

Α1. Τακτική Συντήρηση 5 ανελκυστήρων ήτοι:

Α1
(Ασθενοφόρος)

A2
(Επισκεπτών)

Α4
(Προσωπικού)

A3
(Κουζίνας)

A5
(Μικρών
φορτίων)

Είδος ανελκυστήρα
Ηλεκτροκίνητο

ς
Ηλεκτροκίνητο

ς
Ηλεκτροκίνητο

ς
Ηλεκτροκίνητο

ς
Ηλεκτροκίνητος

Εργοστάσιο 
κατασκευής 
Βαρούλκου

Schindler Schindler Schindler Schindler

Εργοστάσιο 
κατασκευής Αντλίας

Schindler Schindler
Schindler

Schindler

Ισχύς 
Ηλεκτροκινητήρα 
HP/KW

23 Hp / 17 KW 23 Hp / 17 KW
6,12 Hp / 4,5

KW
6,12 Hp / 4,5

KW

Αριθμ. Ζεύξεων / ώρα 90 90 90 90
Συχνότητα 
εβδομαδιαίων 
διαδρομών

7560 7560 7560 7560

Αριθμός στάσεων 6 6 4 4 2

Αριθμός ατόμων 14 14 4 4

Βάρος ανύψωσης 1050 1050 300 300

Α2. Αποκατάσταση Εκτάκτων βλαβών 5 ανελκυστήρων

Α3. Εργασίες και Ανταλλακτικά προληπτικής Συντήρησης 5 ανελκυστήρων

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου θα εκτελείται δυο (2) φορές τον μήνα (πλην

έκτακτης βλάβης). 

Η μηνιαία συντήρηση θα περιλαμβάνει τον έλεγχο, την λίπανση, την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων

ανταλλακτικών,  καθώς  και  οτιδήποτε  συντελεί  στην  σωστή  λειτουργία  των  ανελκυστήρων  με  ευθύνη  του

συντηρητή. 



Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία   ΚΥΑ  Φ9.2/οικ.  28425  (ΦΕΚ2604/22.12.2008),   ΚΥΑ  Φ9.2

29362/1957   (ΦΕΚ  1797/21.12.2005)  και  ΚΥΑ  Φ9.2/οικ.  32803/1308  (ΦΕΚ  815/Β/1997),  η  συντήρηση

περιλαμβάνει τον κατά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς

τους  και  των  υπολοίπων  εξαρτημάτων  των   ανελκυστήρων.  Εξακρίβωση  και  εκτίμηση  τυχόν  μη  ασφαλούς

λειτουργίας των ανελκυστήρων, εξαιτίας τους φθοράς, από την οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του

ανελκυστήρα σε απορρύθμιση μηχανικών ή και ηλεκτρικών μερών. 

Η πραγματοποίηση τους συντήρησης, θα γίνεται μέσα σε εργάσιμη ημέρα, μετά από συνεννόηση και

επίβλεψη τους τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία, ιδίως σε

ημέρες και ώρες αυξημένης κίνησης.  

Ο Συντηρητής υποχρεούται να επεμβαίνει και να αποκαθιστά την εκάστοτε βλάβη των ανελκυστήρων με

σκοπό την καλή λειτουργίας τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η αποκατάσταση να γίνεται εντός το πολύ τριών

(3) ωρών αφότου κληθεί από το νοσοκομείο ( εκτός και αν υπάρξει βλάβη ταυτόχρονα και τους δύο (2) κύριους

ανελκυστήρες, οπότε η προσέλευση και αποκατάσταση θα πρέπει να είναι άμεση). Οι εν λόγω έκτακτες εργασίες

συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενου του έργου και είναι πέρα και πάνω από τους δύο (2) προγραμματισμένες

τακτικές μηνιαίες συντηρήσεις.  

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Γ1. Τακτική Συντήρηση δύο (2) φορές μηνιαίως ανά ανελκυστήρα ( Εργασίες και Ανταλλακτικά ) θα

βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ανταλλακτικά τακτικής συντήρησης τα οποία βαρύνουν τον ανάδοχο είναι τα (ορυκτέλαια, λίπη,

στουπί, γράσο, σμυριδόπανο, κ.λ.π.).

Επιπρόσθετα  του  τμήματος  Β.  Γενικοί  όροι,  στην  τακτική  συντήρηση  περιλαμβάνονται  τα

ακόλουθα:. 

 Εξέταση των τοιχωμάτων, τους οροφής και του πυθμένα του φρέατος. 

 Έλεγχος – επιθεώρηση ισοζυγισμού των ευθυντηρίων ράβδων. 

 Έλεγχος του ευκάμπτου καλωδίου και του κυτίου συνδέσεως. 

 Επιθεώρηση και καθαρισμός των διακοπτών ασφαλείας. 

 Επισκευή συσκευής αρπάγης και έλεγχος τους καλής λειτουργίας του αντίστοιχου διακόπτη. 

 Έλεγχος λειτουργίας του τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου θαλαμίσκου.

 Έλεγχος των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων με τον θαλαμίσκο και το αντίβαρο καθώς και του

ιδίου του συρματόσχοινου σε όλο το μήκος του για την μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά. 

 Έλεγχος για την ολίσθηση των συρματόσχοινων επί τους τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας. 

 Λίπανση όλων των κινητών εξαρτημάτων. 

 Έλεγχος τους καλής λειτουργίας του κουδουνιού κινδύνου. 

 Έλεγχος τους καλής λειτουργίας των φερμουϊτ τους πέδης και των πέδιλων των ευθυντηρίων ράβδων. 

 Συμπλήρωση λαδιού στο κιβώτιο του ατέρμονα και στο κιβώτιο αυτόματου διακόπτη.

 Έλεγχος και ωμομέτρηση όλων των κυκλωμάτων τους ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρονόμου προστασίας τάσης.



 Έλεγχος για την καλή λειτουργία και των καλή εν γένει κατάσταση τους κομβιοδόχης του θαλαμίσκου και

εξωτερικά σε κάθε στάση. 

 Έλεγχος των υδραυλικών συστημάτων (αντλία, σωληνώσεις, υδραυλικά πιστόνια, κλπ.) των υδραυλικών

ανελκυστήρων.

 Έλεγχος  εν  γένει  τους  ηλεκτρικής  εγκατάστασης  των  κατασκευαστικών  στοιχείων  ασφαλείας  του

ανελκυστήρα τους αυτά αναφέρονται στο παράρτημα IV τους ΥΑ Φ9.2/οικ. 32803/1308/97. 

 Έλεγχος,  διάγνωση  βλαβών  και  απαιτούμενες  ρυθμίσεις   των  ηλεκτρονικών  διατάξεων  και

κυκλωμάτων των πινάκων ελέγχου των ανελκυστήρων. Ο ανάδοχος με υπεύθυνη δήλωση που

θα καταθέσει να αποδεικνύει την εμπειρία του  στην εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων

και ειδικότερα:

1.  Σε εγκαταστάσεις με κινητήρες Schindler.

2.  Πίνακες αυτοματισμού Σταυγιανουδάκης – STAGE και Elettroquadri. 

      προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες από άστοχες ενέργειες. 

 Γενικός καθαρισμός του χώρου του μηχανοστασίου, φρέατος, κλπ, και απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή

άσχετων με την λειτουργία του ανελκυστήρα υλικών.

 Αντίγραφο τους άδειας για τους τεχνικούς του συνεργείου συντήρησης.

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει τα απαραίτητα όργανα και εργαλεία που πρέπει να έχει το συνεργείο 

συντήρησης ανελκυστήρων  σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604 τεύχος Β/22/12/2008

 Ο συντηρητής να διαθέτει  σύστημα διαχείρισης Ποιότητας     EN ISO 9001:2008                       

Κατά την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα

μέτρα ασφαλείας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση τους ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση είναι η διακοπή τους λειτουργίας του ανελκυστήρα και

η τοποθέτηση σε τους τους θύρες των ορόφων πινακίδων με την ένδειξή  « ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ο

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ». 

Γ2. Αποκατάσταση  έκτακτων  βλαβών:  Τους  οι  εργασίες  τοποθέτησης  ανταλλακτικών  για  την

πλήρη αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών θα βαρύνουν τον ανάδοχο, χωρίς επιπλέον κόστος εργασίας.

Γ3. Ανταλλακτικά Έκτακτων βλαβών   :  Η προμήθεια τους ( για την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία

των ανελκυστήρων) θα γίνεται είτε από το ίδρυμα είτε από τον ανάδοχο κατόπιν συμφωνίας με το νοσοκομείο και

θα βαρύνουν αποκλειστικά το νοσοκομείο.

Γ4. Προληπτική Συντήρηση: Εργασίες τοποθέτησης πάσης φύσεως ανταλλακτικών για την ασφαλή

και νόμιμη λειτουργία των ανελκυστήρων, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.


