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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 

Θέκα: Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

Αληηθείκελν Γηαγωληζκνύ: Πξνκήζεηα & Σνπνζέηεζε Αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε & 

πηζηνπνίεζε νθηώ (8) αλειθπζηήξωλ ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο 
     

Σο Πα.Γ.Ν. Έβπος – Νοζηλεςηική Μονάδα: Πα.Γ.Ν. Αλεξανδπούποληρ ανακοινώνει ηη 

διενέπγεια διαβούλεςζηρ με ανηικείμενο ηη ζύνηαξη ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων ζηα 

πλαίζια ηος διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ανηαλλακηικών για ηην 

αναβάθμιζη & πιζηοποίηζη οκηώ (8) ανελκςζηήπων ηος Νοζοκομείος. 

Οι ενδιαθεπόμενοι ππομηθεςηέρ ή/και ενώζειρ ηων ιδίων ππομηθεςηών καθώρ και κάθε άλλορ  

επίζημορ θοπέαρ καλούνηαι να ςποβάλοςν ζηην Τπηπεζία μαρ ηςσόν παπαηηπήζειρ επί ηων 

πποηεινόμενων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων ηος ανωηέπω είδοςρ ενηόρ αποκλειζηικήρ 

πποθεζμίαρ επηά (07) ημεπών (έωρ και 12/10/2018).  

Σο πλήπερ κείμενο ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών μποπείηε να ηο βπείηε ζηον ιζηόηοπο ηος 

Νοζοκομείος www.pgna.gr. Η ςποβολή ηςσόν παπαηηπήζεων επί ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και 

πποηύπων θα γίνοςν ζηην Δλληνική Γλώζζα, μέζω ηλεκηπονικήρ αλληλογπαθίαρ ζηo e-mail: 

prosfores@pgna.gr ή με ηην ειζαγωγή ζσολίος ζηο ζσεηικό πεδίο ηηρ ιζηοζελίδαρ www.pgna.gr. 

(επιλογή «Πποζθήκη σολίος»)  

 

Πληποθοπίερ παπέσονηαι όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ από 07:00 έωρ 15:00 από ηο Σμήμα 

Ππομηθειών ηος Πανεπιζηημιακού Γενικού Νοζοκομείος Έβπος – Νοζηλεςηική Μονάδα Πα.Γ.Ν. 

Αλεξανδπούποληρ. Απμόδιοι Τπάλληλοι: Δλεςθεπιάδηρ Παύλορ  - Μαπγαπίηη Βαζιλική. Σηλέθωνα 

Δπικοινωνίαρ: 2551-3-53423, e-mails: pelefteriadis@pgna.gr & vmargariti@pgna.gr 

 

    Τπεύθςνορ ςποζηήπιξηρ ηηρ ηλεκηπονικήρ πλαηθόπμαρ ηος Νοζοκομείος: Γιεύθςνζη 

Πληποθοπικήρ Π.Γ.Ν. Αλεξανδπούποληρ.  

                                                                                                                                                     

                                                                                                   Η Γηεπζύληξηα 

                                                                                             Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

                                                                                             

 

 

                                                                                                    Δ. απνπληδή 
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   Οη εξγαζίεο επηζθεπήο κε αληαιιαθηηθά ζα αθνξνύλ 8 αλειθπζηήξεο (5 κεραληθνί, 3 πδξαπιηθνί). Οη 

εξγαζίεο επηζθεπήο κε αληαιιαθηηθά ζα γίλνπλ βάζεη πξνηύπσλ, πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε πξνκήζεηά ηνπο ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Οη κεραληθνί αλειθπζηήξεο 

(Κ1.1, Κ2.1, Κ2.2, Κ6.3, Κ6.4) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηαθνξά πξνζσπηθνύ, έρνπλ νλνκαζηηθό θνξηίν 

2000Kgr, ρσξεηηθόηεηα 26 αηόκσλ θαη έρνπλ 6 ζηάζεηο. Ο πδξαπιηθνί αλειθπζηήξεο (ΒΙ.3, ΒΙ.4, ΒΙΙ.1) 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηαθνξά θνξηίσλ θαη πξνζσπηθνύ, έρνπλ νλνκαζηηθό θνξηίν 825Kgr, 

ρσξεηηθόηεηα 11 αηόκσλ θαη 2 ζηάζεηο. Ιζρύνπλ νη ηερληθέο πεξηγξαθέο εξγαζηώλ πνπ αλαθέξζεθαλ γηα 

ηνπο κεραληθνύο αλειθπζηήξεο. Σηνλ αλειθπζηήξα ΒΙ.3 απαηηείηαη ηνπνζέηεζε λένπ πίλαθα ελώ ζηνπο 

αλειθπζηήξεο ΒΙ.4 θαη ΒΙΙ.1 δελ απαηηείηαη ηνπνζέηεζε λένπ πίλαθα. 

 

1. Εγθαηάζηαζε αξπαγώλ  

 

Η Σύκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα νθηώ ζεη αξπαγώλ κε ηηο βάζεηο ηνπο. Οη πέληε (5) αξπάγεο ησλ 

κεραληθώλ αλειθπζηήξσλ ζα είλαη πεξηνδηθήο πέδεο p+q = 4020kgr, ηαρύηεηαο ιεηηνπξγίαο 1m/sec, 

ηύπνπ DYNATECH. Θα αθαηξεζνύλ νη αξπάγεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπ ζαζί θαη ζην 

πάλσ κέξνο εθαηέξσζελ ζα ηνπνζεηεζνύλ βάζεηο γηα ηηο λέεο αξπάγεο. Οη βάζεηο ζα κεηαθηλνύληαη ζε 

νβάι ηξύπεο γηα λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε αθξηβήο ζέζε ησλ αξπάγσλ. Η ζηαζεξνπνίεζε ησλ βάζεσλ ζα 

γίλεη κε βίδεο ραιύβδηλεο DIN 6914 ζθιεξόηεηαο 10.9. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ειεθηξνζπγθόιιεζεο. 

Μεηαμύ ησλ δύν αξπάγσλ ζα ηνπνζεηεζεί κεραληζκόο ηαπηόρξνλεο ελεξγνπνίεζεο κε άμνλα καζίθ 

Φ16mm. Θα ππάξρεη δηαθόπηεο STOP ζηεγαλνύ ηύπνπ κε ζπγθξάηεζε, πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη καδί κε 

ηελ αξπάγε. Οη βάζεηο ζα είλαη βακκέλεο κε αληηζθσξηαθή κπνγηά.  Πάλσ ζηηο βάζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ 

νη καγλεηηθνί δηαθόπηεο, νη απηόκαηνη ιηπαληήξεο ησλ νδεγώλ θαη νη νιηζζεηήξεο κε δπλαηόηεηα 

ξύζκηζεο ζέζεο.   

Οη ηξεηο (3) αξπάγεο γηα ηνπο πδξαπιηθνύο αλειθπζηήξεο ζα είλαη ηύπνπ DYNATECH PQ 4000  P+Q= 

2173 γηα νδεγό 16mm αθαξηαίαο πέδεο. Θα γίλεη πξνέθηαζε ηνπ ζαζί θαη από ηηο δύν πιεπξέο κε 

εληζρπκέλε ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα 8mm, νη νπνίεο ζα βηδσζνύλ πάλσ ζην ζαζί κε βίδεο ζθιεξόηεηαο 

9,9 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ειεθηξνζπγθόιιεζε.  

Οη πξνεθηάζεηο ζα είλαη βακκέλεο κε αληηζθσξηαθή κπνγηά δηπιήο επίζηξσζεο. Πάλσ ζηηο πξνεθηάζεηο 

ζα ηνπνζεηεζνύλ δπν ξόδεο από θάζε πιεπξά εληζρπκέλεο Φ 125 x 40mm κε έθθεληξν άμνλα. Σηελ 

πξνέθηαζε πάλσ από ηηο ξόδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζα βηδσζνύλ νη αξπάγεο κε βίδεο ζθιεξόηεηαο 9.9. 

Σηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνεθηάζεσλ πξέπεη λα ηεξεζνύλ ηα εμήο: 

- ηα δηάθελα ησλ αξπάγσλ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

- νη ξόδεο λα παηάλε ζε όιν ηνπο ην πιάηνο πάλσ ζηνλ νδεγό θαη λα είλαη παξάιιειεο κε ηνλ νδεγό 

- νη δύν πξνεθηάζεηο ζα ελώλνληαη κε βίδεο κε έλαλ θνηινδνθό γηα λα εληζρύζεη ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπο 

- πάλσ ζηηο πξνεθηάζεηο πιεπξηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ νιηζζεηήξεο πάρνπο 2cm θαη ύςνπο 20cm, ηα 

νπνία ζα κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν θελό κε ηελ άθξε ηνπ νδεγνύ 

ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ην ζαζί λα θηλείηαη αξηζηεξά θαη δεμηά. 

- Θα θαηαζθεπαζηεί λέν ζύζηεκα ελεξγνπνίεζεο ησλ δύν αξπάγσλ κε δηαθόπηε STOP.  

Οη αθξηβήο δηαζηάζεηο ησλ πξνεθηάζεσλ ζα κεηξεζνύλ επί ηόπνπ ζηνλ αλειθπζηήξα θαη ν ηξόπνο 

θαηαζθεπήο ηνπο ζα είλαη παξόκνηνο κε ηελ πξόηππε θαηαζθεπή ζηνλ αλειθπζηήξα Α1.1. 

 

2.  Σηαζεξνπνίεζε ζαιάκνπ ωο πξνο ην ζαζί 

Η Σύκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή 16 δνθώλ ζρήκαηνο «Π» θαη 32 

δηαγσλίσλ δνθώλ. Πάλσ θαη θάησ από ην ζάιακν ζα ηνπνζεηήζνπλ δπν δνθνί ζρήκαηνο «Π» 60x30cm 

ζε όιν ην πιάηνο ηνπ ζαιάκνπ. Πάλσ ζε απηνύο ηνπο δνθνύο ζα ηνπνζεηεζνύλ δηαγώληνη δνθνί 60x30cm 

ζε 45 κνίξεο (αληεξίδεο) κε νβάι ηξύπεο ζηα δπν άθξα ηνπο γηα λα κπνξνύλ λα ξπζκίδνληαη, ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα ηνπ ζαιάκνπ σο πξνο ην ζαζί ζε όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Τα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη βακκέλα κε αληηζθσξηαθή κπνγηά.  

 

3. Σηαζεξνπνίεζε ηωλ ζαζί ωο πξνο ηνπο νδεγνύο 

Η Σύκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα 32 νιηζζεηήξσλ από πνιπακίδην κε ηηο βάζεηο ηνπνζέηεζεο. 

Από θάζε πιεπξά ηνπ ζαζί ζα ηνπνζεηεζνύλ 2 βάζεηο θάησ από ην ζαζί θαη 2 βάζεηο πάλσ από ην ζαζί, 
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πάλσ θαη θάησ από ηελ αξπάγε. Οη βάζεηο ησλ νιηζζεηήξσλ ζα ξπζκηζηνύλ θαη ζα ζηαζεξνπνηεζνύλ σο 

πξνο ηνπο νδεγνύο κε δηάθελν 1mm. Οη νιηζζεηήξεο ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε λένπο από πιηθό κηθξνύ 

ζπληειεζηή ηξηβήο (πνιπακίδην). Σην πάλσ κέξνο ηνπ ζαζί από ηε θάζε πιεπξά ζα αθαηξεζνύλ νη ξόδεο 

θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ λέεο πξνεθηάζεηο, νη νπνίεο ζα είλαη βακκέλεο κε αληηζθσξηαθή κπνγηά δύν 

ζηξώζεσλ. Πάλσ ζε απηέο ηηο πξνεθηάζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ δπν βάζεηο νιηζζεηήξσλ, νη καγλεηηθνί 

δηαθόπηεο θαη νη απηόκαηνη ιηπαληήξεο. 

 

4. Σηαζεξνπνίεζε κεραληζκνύ πόξηαο ζαιάκνπ θαη νδεγνύ ζπξόθπιιωλ 

Ο κεραληζκόο ηηο πόξηαο θαη ηνπ νδεγνύ ζπξόθπιινπ (shells) ζα έρνπλ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο θαη ζα 

ζηεξεσζνύλ βάζεη πξνηύπνπ. Ο ζάιακνο ζα ηνπνζεηεζεί θάζεηα πάλσ ζην ζαζί θαη ζα ξπζκηζηεί ε 

απόζηαζε κεηαμύ ζπξώλ ζαιάκνπ θαη ζπξώλ νξόθσλ ζε 2,5 – 3 cm ζε θάζε όξνθν. 

 

5.  Σηαζεξνπνίεζε θαη ξύζκηζε νδεγνύ πόξηαο νξόθνπ 

Η Σύκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα είθνζη νθηώ (28) ζηεξηγκάησλ νδεγώλ ζπξόθπιισλ. Σε όινπο 

ηνπο νξόθνπο ζα ηνπνζεηεζνύλ επηπιένλ δύν ζηεξίγκαηα θάησ από ηνπο νδεγνύο ζπξόθπιισλ. Τα 

ζηεξίγκαηα ζα είλαη γσληαθά κε νβάι ηξύπεο πάρνπο 5mm κε αληεξίδα από κηα πιεπξά. Θα βηδώλνληαη 

ζηνλ ηνίρν κε δπν ζηξηθώληα κεηαιιηθά Φ12x120mm. Θα πξνζηεζεί πξνζηαηεπηηθή ιακαξίλα γαιβαληδέ 

1200x300x2mm ζηεξεσκέλε πάλσ ζηνπο νδεγνύο ησλ ζπξόθπιισλ. Θα ξπζκηζηεί ε απόζηαζε κεηαμύ 

νδεγνύ πόξηαο ζαιάκνπ θαη νδεγνύ πόξηαο νξόθνπ ζε 2,5 – 3 cm ζε θάζε όξνθν. 

 

6. Εξγαζίεο δύγηζεο ζαιάκνπ κε ην αληίβαξν 

Θα πξέπεη ν ζάιακνο θνξησκέλνο κε κηζό σθέιηκν θνξηίν θαη ζηακαηεκέλνο ζηελ ελδηάκεζε ζηάζε λα 

κπνξεί λα ηζνξξνπεί ειεύζεξα εάλ ιπζνύλ ηα θξέλα. Γηαθνξεηηθά ζα ζπκπιεξσζεί ην ειιηπέο αληίβαξν 

πξνζζέηνληαο κεηαιιηθέο ιάκεο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ αληίβαξνπ. Τν δηαζέζηκν θελό πνπ ππάξρεη 

ζην πιαίζην αληίβαξνπ είλαη πεξίπνπ 40cm. Δάλ απαηηεζεί, ζα γίλεη κεηαηξνπή ηνπ πιαηζίνπ αληίβαξνπ 

γηα λα κεγαιώζεη ην δηαζέζηκν θελό γηα λα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ην ειιηπέο αληίβαξν. Η κεηαηξνπή 

ηνπ πιαηζίνπ αληίβαξνπ ζα γίλεη θαζ’ ππόδεημε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο. 

 

7. Ρύζκηζε νδεγώλ ζαιάκνπ θαη αληίβαξνπ 

Να γίλνπλ νη ξπζκίζεηο ζηνπο νδεγνύο γηα λα επαλέξζεη ε θαζεηόηεηα  θαη ε παξαιιειόηεηα ησλ νδεγώλ 

ζαιάκνπ θαη αληηβάξνπ. Οη νδεγνί πξέπεη λα ιεηαλζνύλ γηα λα εμνκαιπλζνύλ νη παξακνξθώζεηο ηεο 

επηθάλεηαο θύιηζεο. Οη νδεγνί θαη ηα ζηεξίγκαηα ζα θαζαξηζηνύλ από ηα πξνζθνιιεκέλα γξάζα. Να 

ειεγρζεί ε ζσζηή ηνπνζέηεζε γηα ηα ζηξηθώληα θαη ηηο πεηαινύδεο θαη λα πξνζηεζνύλ όπνπ ιείπνπλ.  

 

8. Τνπνζέηεζε δηαρωξηζηηθνύ πιέγκαηνο κεηαμύ αλειθπζηήξωλ ζην ίδην θξεάηην 

Η Σύκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα πιέγκαηνο θαξέ γαιβαληδέ κε πάρνο ζύξκαηνο 3mm θαη 

ηεηξαγσλάθη πιεμίκαηνο δηαζηάζεσο 30x30cm. Τν πιέγκα 2,5x1,5m ζα ηνπνζεηεζεί ζε πιαίζην από 

ζηδεξνγσληά 40x40x3m θαη κία ζηδεξνγσληά ελδηάκεζα. Τν πιαίζην ζα ζηεξηρζεί ζην θξεάηην από 

ζηήξηγκα ζε ζηήξηγκα. Σηνλ ππζκέλα ζα γίλεη κία πόξηα πάλσ ζην πιέγκα γηα λα επηθνηλσλνύλ ηα δύν 

θξεάηηα κεηαμύ ηνπο. 

 

9. Εγθαηάζηαζε λέωλ ξπζκηζηώλ ηαρύηεηαο 

Η Σύκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα νθηώ (8) ξπζκηζηώλ ηαρύηεηαο. Οη ξπζκηζηέο ηαρύηεηαο πνπ 

πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ βάζεη πξνηύπνπ θαη πξέπεη λα ηεξνύλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- δηπιήο ελεξγνπνίεζεο αλόδνπ-θαζόδνπ 

- Πξννδεπηηθήο πέδεο 

- Γηάκεηξνο ηξνραιίαο 300mm 

- πξνδηαγξαθέο ηύπνπ Α3 

- Ταρύηεηα ιεηηνπξγίαο 1m/sec 

- Ταρύηεηα ελεξγνπνίεζεο 1,4m/sec 

- Γηάκεηξνο ζπξκαηόζθνηλνπ Φ6mm  

- Ο κεραληζκόο ελεξγνπνίεζεο λα πεξηζηξέθεηαη καδί κε ηελ ηξνραιία  

- Πξνζηαηεπηηθό πεξίβιεκα ηξνραιηώλ 

- Γηαθόπηε STOP 

ΑΔΑ: ΨΜΨΙ4690Ω3-ΤΑ4



 

4 
 

 

- Πελίν δνθηκήο  

- CE πηζηνπνηεηηθό δνθηκήο 

- ελδεηθηηθόο ηύπνο ξπζκηζηή ηαρύηεηαο DYNATECH LBD-300 

- πάρνο νδεγνύ ζαιάκνπ 16mm 

- Τξνραιία ηάλπζεο κεηαιιηθή κε δηπιό αληίβαξν θαη δηαθόπηε STOP 

10. Τνπνζέηεζε πίλαθα έιεγρνπ 

Πξνκήζεηα ελόο (1) πίλαθα έιεγρνπ ζηνλ πδξαπιηθό αλειθπζηήξα ΒΙ.3. Ο πηλάθαο λα έρεη display κόληκν 

θαη λα δείρλεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηα ζθάικαηα. Θα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε εμσηεξηθνύ πξνγξακκαηηζηή (programmer). Ο 

πίλαθαο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Πξόηππν ΔΛΟΤ 81.20 (ζαθήο αλαθνξά ζηα εγρεηξίδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή) θαη ζα είλαη ειιεληθήο θαηαζθεπήο.   

Θα έρεη απηόκαηε ιεηηνπξγία κε έλα θνπκπί αλόδνπ-θαζόδνπ, νζόλε πνιιαπιώλ ελδείμεσλ ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηνπ πίλαθα κε ιίζηα επηινγώλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ειεθηξνληθό 

έιεγρν θηλεηήξα θαη ιαδηνύ, ειεθηξνληθό έιεγρν ζηηγκηαίαο θαη ζπλερνύο δηαξξνήο, ειεθηξνληθά 

πξνζηαηεπκέλεο από βξαρπθύθισκα όιεο ηηο εηζόδνπο - εμόδνπο ζηελ θεληξηθή πιαθέηα. Θα δηαζέηεη 

ζήκαλζε CE, πηζηνπνηεηηθό ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο (EMC directive) θαη ζα θαηαζθεπάδεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηνπο αλειθπζηήξεο (ΔΝ 81.2+Α3, 95/16/ΔC), ζα 

ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό βηβιίν εγθαηάζηαζεο, ζύλδεζεο θαη ξύζκηζεο ηνπ πίλαθα ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα θαη δύν (2) ρξόληα εγγύεζε από ηελ αληηπξνζσπία. Ο πίλαθαο ζα είλαη αζηέξα – ηξίγσλν θαη ηα 

ξειέ ηζρύνο ζα είλαη ηύπνπ TELEMECHANIC κε πελίν ζπλερνύο  ξεύκαηνο 110V DC θαη 

ελζσκαησκέλεο βνεζεηηθέο επαθέο. 

 

10. Λνηπέο πξνκήζεηαο/εξγαζίεο 

Δπίζεο, ε Σύκβαζε πεξηιακβάλεη ηε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζίεο σο αλαθέξνληαη 

αθνινύζσο: 

- Θα ηξνπνπνηεζεί ε βάζε ηεο ππάξρνπζαο θσηνθνπξηίλαο βάζεη πξνηύπνπ ώζηε λα κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί.  

- Πξνκήζεηα κνξθνζσιήλα θαη ζηδεξνγσληέο γηα ηελ θαηαζθεπή νθηώ (8) πξνζηαηεπηηθώλ θάγθεισλ 

γηα ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ θάγθεινπ ζην ζάιακν. Σπγθεθξηκέλα, πεξηκεηξηθά πάλσ ζην ζάιακν 

ζα θαηαζθεπαζηεί πξνζηαηεπηηθό θάγθειν από ζηδεξνγσληέο 40x40x3mm. Η θνππαζηή ζα έρεη ύςνο 

1,2m θαη απόζηαζε από ην ζάιακν 60cm. Τα θάγθεια ζα είλαη βηδσηά γηα λα κπνξνύλ λα 

αθαηξνύληαη.  

- Πξνκήζεηα νθηώ (8) ειεθηξνληθώλ ππέξβαξσλ. Τν ειεθηξνληθό ππέξβαξν ζα είλαη ζεηξηαθό γηα λα 

κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππάξρνληα ζεηξηαθό πίλαθα. Θα πεξηιακβάλεη πηεζνζηάηε κε νπηηθή 

θαη ερεηηθή έλδεημε κέζα ζην ζάιακν θαη ζα ιεηηνπξγεί βάζεη θαλνληζκνύ ΔΛΟΤ EN81-1.  

- Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε ηξηώλ (3) πηεζνζηαηώλ Υςειήο θαη Φακειήο πίεζεο ζηνπο 

πδξαπιηθνύο αλειθπζηήξεο 

- Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ξύζκηζε ηξηώλ (3) βαιβίδσλ RG.Α3 ζηε Μνλάδα ηζρύνο GMV ησλ 

πδξαπιηθώλ αλειθπζηήξσλ, ζύκθσλα κε ηελ ΔΝ81-2:1998+Α3:2009. 

- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δύν (2) θιεηδαξηώλ ζπξώλ νξόθσλ γηα έλα πδξαπιηθό αλειθπζηήξα.  

- Πξνκήζεηα νθηώ (8) θσηηζηηθώλ αζθαιείαο LED εληόο θάζε ζαιάκνπ: Τάζε ηξνθνδνζίαο 220V, 

κέγηζηε θαηαλάισζε ηζρύνο 3,8W, Μπαηαξία NiCd 3,6V 1Ah, απηνλνκία 2-7 ώξεο, έληαζε θσηόο 

125lm, βαζκόο πξνζηαζίαο  IP40, ελδεηθηηθόο ηύπνο  GR-2000 Olympic Electronics. 

- Πξνκήζεηα δεθαέμη (16) θνηινδνθώλ  - Τνπνζέηεζε λέσλ επηθαζίζεσλ: Καηαζθεπή θνηινδνθώλ 

100x100x3mm ζε θαηάιιειν ύςνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ειαζηηθήο επηθάζηζεο ζαιάκνπ ACLA 

Φ160mm. Όηαλ ν ζάιακνο βξίζθεηαη 10cm πάλσ από ηελ ηειεπηαία ζηάζε ηόηε ην αληίβαξν λα 

αθνπκπάεη πάλσ ζηελ επηθάζηζε. 

- Πξνκήζεηα νθηώ (8)  ελδεηθηηθώλ ιακπώλ - Δλδεηθηηθό ιακπάθη έλδεημεο ζηάζεο ζηνλ πίλαθα: Να 

ηνπνζεηεζεί ελδεηθηηθό ιακπάθη 24V πνπ λα αλάβεη κόλν όηαλ ν ζάιακνο είλαη ζε ζηάζε. Σε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο δηθηύνπ ζα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία από κπαηαξία. 

ΑΔΑ: ΨΜΨΙ4690Ω3-ΤΑ4



 

5 
 

 

- Πξνκήζεηα ιηπαληηθνύ ηύπνπ WD-40, κε ην νπνίν ζα θαζαξηζηνύλ θαη ζα ιηπαλζνύλ ηα 

ζπξκαηόζθνηλα θαη ηα ξνπιεκάλ ησλ ηξνραιηώλ ηνπ αληίβαξνπ θαη ηεο κεραλήο.  

- Θα ηνπνζεηεζνύλ πξνζηαηεπηηθά ζηηο ηξνραιίεο, ηα νπνία πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνύλ από ιακαξίλα 

2mm γαιβαληδέ ώζηε λα βγαίλνπλ θαη λα κπαίλνπλ εύθνια.  

- Ταθηνπνίεζε θαισδίσλ πάλσ ζην ζάιακν θαη λα κεηαθεξζνύλ ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο πάλσ ζηα 

θάγθεια ζε θαηάιιειν δηακνξθσκέλν ρώξν. 

- Πξνκήζεηα νθηώ (8)  ρεηξηζηεξίσλ ζπληεξεηή - Δγθαηάζηαζε ρεηξηζηεξίνπ ζπληεξεηή πάλσ ζην 

ζάιακν ζπλδεκέλν παξάιιεια κε ην ππάξρνλ, κε κήθνο θαισδίνπ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα κέηξα. 

- Πξνκήζεηα νθηώ (8) ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ - Δγθαηάζηαζε εηδηθήο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κέζα 

ζην ζάιακν γηα αλειθπζηήξεο. Με ην πάηεκα ελόο θνκβίνπ ζα γίλεηαη θιήζε απηόκαηα ζε 

πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό θαη ζα αθνύγεηαη ζε αλνηρηή αθξόαζε κέζα ζην ζάιακν. Δίλαη επζύλε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ λα δηαζέζεη αλεμάξηεηε ηειεθσληθή γξακκή. 

- Πξνκήζεηα νθηώ (8) θώησλ αζθάιεηαο γηα κέζα ζην κεραλνζηάζην. 

- Καζαξηζκόο θαη βάςηκν πάλσ κέξνπο ζαιάκνπ κε αληηζθσξηαθή βαθή.  

- Πξνκήζεηα νθηώ (8) πξνβνιέσλ LED - Τνπνζέηεζε κόληκνπ πξνβνιέα θσηηζκνύ LED πάλσ ζηo 

ζάιακν γηα θσηηζκό όηαλ γίλνληαη  εξγαζίεο ζπληήξεζεο.  

- Πξνκήζεηα 20 νιηζζεηήξσλ πιαηζίνπ αληίβαξνπ καδί κε ηηο βάζεηο - Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε 

νιηζζεηήξσλ ζην πιαίζην αληίβαξνπ ζηνπο κεραληθνύο αλειθπζηήξεο. 

- Πξνκήζεηα ηξηώλ (3) θνκβηνδόρσλ INOX ηερλνινγίαο CAN BUS γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ ππάξρνλ 

πίλαθα. Θα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή. Έλδεημε ππέξβαξνπ, 

ηειέθσλν, θνπδνύλη γηα BMS, ελδείμεηο νξόθνπ θαη θαηεύζπλζεο, δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο 

πιεθηξνινγίνπ ειεγρόκελεο πξόζβαζεο, θνκβία πςειήο αληνρήο ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο 

(αληηβαλδαιηθά), πηζηνπνίεζε ΔΝ 81.70 θαη ππνζηήξημε θώδηθα Μπξάηγ.  

- Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε 50 θνκβίσλ πςειήο αληνρήο ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο 

(αληηβαλδαιηθά), κε πηζηνπνίεζε ΔΝ 81.70 θαη ππνζηήξημε θώδηθα Μπξάηγ.  

- Πξνκήζεηα θαη πξνζαξκνγή ζε θάζε ζάιακν νθηώ (8) ςεπδνξνθώλ από INOX, δηαηξνύκελε, 

αλνηγόκελε κε κεληεζέ, κε 2 θώηα LED δηαζηάζεσλ 100x30cm. 

- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εληαίαο αληηνιηζζεηηθήο επέλδπζεο από αινπκίλην πάρνπο 2 mm, 

πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ θζαξκέλσλ θαη ιείαλζεο ησλ επηθαλεηώλ πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ επελδύζεσλ. 

- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηώλ (3) ρεηξαληιηώλ ιαδηνύ ζπκβαηέο κε ηε κνλάδα ηζρύνο 

θαηαζθεπαζηή G&B ησλ πδξαπιηθώλ αλειθπζηήξσλ. 

- Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ιαδηώλ ζε θάζε θαδάλη (250 ιίηξα) ησλ πδξαπιηθώλ αλειθπζηήξσλ. 

- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 36 ηεκαρίσλ θώλσλ δεζίκαηνο ζπξκαηόζρνηλσλ γηα πδξαπιηθνύο 

αλειθπζηήξεο. 

- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νθηώ (8) θνππαζηώλ ηύπνπ INOX πάρνπο ηνπιάρηζηνλ Φ50mm θαη 

κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1κ. Τνπνζέηεζε κε ζηεξίγκαηα ηύπνπ INOX. 

- Πξνκήζεηα πέληε (5) κνηέξ κε encoder καδί κε ηα controller, ηα νπνία ζα ειέγρνληαη από ηνλ ππάξρνλ 

πίλαθα ηνπ αλειθπζηήξα θαη πξνζαξκνγή κε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ππάξρνπζα 

ππνδνκή. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ κεραληζκνί θαηαζθεπήο SELCOM, ζπκβαηνί κε ηηο αλνμείδσηεο 

ζύξεο πνπ δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν. 

- Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ξειέ ηζρύνο AC κε ξειέ ηζρύνο DC TELEMECANIQUE 50A ζηνπο 

πίλαθεο ησλ κεραληθώλ αλειθπζηήξσλ. 

- Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο επηθνηλσλίαο κε ην BMS. 

- Δγθαηάζηαζε λέαο θαισδίσζεο κε εύθακπην θαιώδην ζην θξεάηην, ζην ζάιακν θαη ζην 

κεραλνζηάζην ησλ πδξαπιηθώλ αλειθπζηήξσλ. 
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- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελόο (1) ζπγθξνηήκαηνο θηλεηήξα-αληιίαο-ζηγαζηήξα γηα πδξαπιηθό 

αλειθπζηήξα. Διάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο: 400V, 48A, 22.1KW, 30CV, 2760RPM, 

cosθ=0.84.  

- Δπεηδή ην θξεάηην είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ηνύβια ππάξρεη κηα ηδηαηηεξόηεηα ζηε ζηαζεξνπνίεζε 

ησλ νδεγώλ πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαηά ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ νδεγώλ, π.ρ. ζα πξνεγεζεί  

ζηδεξνθαηαζθεπή κεηαμύ ησλ πιαθώλ νξόθσλ θαη πάλσ ζε απηήλ ζα ζηαζεξνπνηεζνύλ νη νδεγνί ηνπ 

αλειθπζηήξα. 

- Πξνκήζεηα θαη κόληκε εγθαηάζηαζε ηξηώλ (3) ζπζηεκάησλ δνθηκήο αξπάγεο γηα ηνπο πδξαπιηθνύο 

αλειθπζηήξεο. 

Όιε ε θαισδίσζε πάλσ ζην ζάιακν ζα ηαθηνπνηεζεί θαη νη θάξηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε έλα ζηεγαλό  

κεηαιιηθό πίλαθα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ, θαη ζα είλαη ζηεξεσκέλνο  ζηα 

πξνζηαηεπηηθά θάγθεια.  Γελ πξέπεη λα ππάξρεη ειεύζεξν θαιώδην  πάλσ ζην ζάιακν. 

 

Μέηξα πξνζηαζίαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε νη εξγαζίεο λα γίλνπλ ζε αεξνζηεγώο 

απνκνλσκέλνπο ρώξνπο όπνπ δε ζα εθιύνληαη νζκέο, ζθόλεο, θαπλνί. Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα ηεξνύλ 

ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη εηδηθόηεξα ζηνπο επαίζζεηνπο ρώξνπο, π.ρ. 

Φεηξνπξγείσλ. Τν θόζηνο ζα επηβαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα κέηξα: 

 Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζε ώξεο εθηόο ιεηηνπξγίαο ησλ ρεηξνπξγείσλ. Τα άρξεζηα πιηθά ζα 

απνκαθξύλνληαη κε θιεηζηά ακαμίδηα κε θαπάθη. 

 Οη ρώξνη εξγαζηώλ ζα απνκνλσζνύλ από ηνπο ρώξνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ. Θα θαηαζθεπαζηνύλ 

πξνζσξηλά ρσξίζκαηα, πνπ ζα εθηείλνληαη από ην πάησκα έσο ην ηαβάλη.  

 Πόξηεο, παξάζπξα, νπέο από πδξαπιηθέο θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, είζνδνη θαη έμνδνη αέξα 

ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνύ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ρώξν ηεο  εξγαζίαο, ζα ζθξαγηζηνύλ κε πιαζηηθά 

θαιύκκαηα θαη θνιιεηηθέο ηαηλίεο. 

 Οη εξγάηεο ζα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθά ξνύρα εξγαζίαο, ηα νπνία ζα αθαηξνύλ θάζε θνξά πνπ ζα 

θεύγνπλ από ηνλ ρώξν όπνπ εθηεινύληαη νη εξγαζίεο. Σηνπο ρώξνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ ζα θνξνύλ 

πξνζηαηεπηηθά γηα ηα πόδηα, ην ζώκα, ην πξόζσπν θαη ην θεθάιη, όπσο θαη ην ινηπό πξνζσπηθό ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πνπ θηλείηαη ζηνπο ρώξνπο απηνύο. 

 Θα δηαηεξείηαη αξλεηηθή πίεζε ζην ρώξν εξγαζίαο ρξεζηκνπνηώληαο θνξεηέο κνλάδεο θαζαξηζκνύ. 

Θα θαζνξηζηεί κε ην Ννζνθνκείν ε ξύζκηζε  θπθινθνξίαο ησλ εξγαηώλ ζε  ζρεδηαζκέλν  πιάλν ώζηε νη 

κεηαθηλήζεηο ησλ εξγαηώλ λα κελ γίλνληαη κέζα από ηνλ ρώξν ησλ αζζελώλ θαη νη κεηαθνξέο ηνπ 

απνζηεηξσκέλνπ ή θαζαξνύ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ησλ εξγαιείσλ λα κελ γίλνληαη κέζα από ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δώλε. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα απηνςία από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ ρώξν ησλ αλειθπζηήξσλ. Οη αλειθπζηήξεο 

δε ζα παξαδνζνύλ ζε ιεηηνπξγία. Τν Ννζνθνκείν δελ έρεη θαηαζθεπαζηηθά θαη ειεθηξνινγηθά ζρέδηα 

ησλ αλειθπζηήξσλ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα κέζα θαη εξγαιεία γηα ην ρεηξηζκό θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αλειθπζηήξσλ (ειεθηξνινγηθά ζρέδηα, ινγηζκηθό, ρεηξηζηήξην πξνγξακκαηηζκνύ) γηα λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο. Ο Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί νηθνλνκηθά γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε 

αλαισζίκσλ, αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζηώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ αλειθπζηήξα 

θαη δελ αλαθέξζεθαλ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ο Αλάδνρνο ζα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζα πξνζθνκίζεη 

βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο. Ο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε ζαξάληα (40) εκέξεο αλά αλειθπζηήξα 

θαη ζα αθνινπζεί έιεγρνο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ παξνπζία ηνπ Σπληεξεηή 

Αλειθπζηήξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο θαη ζα αλαιάβεη ελ ζπλερεία ηε ζπληήξεζε ησλ 

αλειθπζηήξσλ.  
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Ο αλάδνρνο ζα δώζεη γξαπηή εγγύεζε δπν ρξόληα γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ ηνπνζεηήζεθαλ θαη ηηο 

εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ. Η απνθαηάζηαζε βιαβώλ πνπ νθείιεηαη ζηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ εληόο 10 εκεξώλ θαη ζα επηβαξύλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ 

Αλάδνρν. 

Οη αλειθπζηήξεο ζα παξαδνζνύλ πηζηνπνηεκέλνη, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Η πηζηνπνίεζε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί από αλεμάξηεην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο πνπ ζα επηιέμεη ε αξκόδηα επηηξνπή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηα έμνδα ηνπ θνξέα Πηζηνπνίεζεο θαη ηίκεκα έσο 200€ αλά 

αλειθπζηήξα.  

Η απνπιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεηαη γηα θάζε πηζηνπνηεκέλν αλειθπζηήξα πνπ παξαδίδεηαη. Τν 

θόζηνο απνπιεξσκήο θάζε αλειθπζηήξα ζα ππνινγίδεηαη αλαινγηθά επί ηνπ ζπλόινπ. Ο Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ην 

ινγηζκηθό ηνπ πίλαθα ελώ ζα γίλεη θαη εθπαίδεπζε ζε ηερληθό ηνπ Ννζνθνκείνπ, παξνπζία ηνπ 

Σπληεξεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ζθνπό, π.ρ. ηελ επαλεγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ ή ηελ αιιαγή 

παξακέηξσλ κε ηδία κέζα. 
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