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ΘΕΜΑ: «Συντήρηση αλεξικέραυνων κτιρίων του Γ.Ν.Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για εργασίες συντήρησης αλεξικέραυνων κτιρίων του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», σύμφωνα με την 

παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ που ακολουθούν. 

 

Τα υπό συντήρηση συστήματα αντικεραυνικής προστασίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα ανά κτίριο: 

Α/Α Κτίριο Τύπος 
Αλεξικ. 

Στάθμη 
δώματος 
(μ.) 

Επιφ. 
ορόφου 
(τ.μ.) 

Έτος 
Εγκατ
. 

Περιγραφή 

1 Κεντρικό 
Κτίριο 

Πρώιμου 
Οχετού 

30,40 918 2017 Δύο μονάδες ιονισμού TESLA-S επί ιστού (~8μ.) 
επί μεταλλικού ικριώματος σε ύψος >3μ. από το 
ψηλότερο σημείο με δύο αγωγούς καθόδου ανά 
μονάδα και σύνδεση στη θεμελιακή γείωση. 

2 Νέα 
Πτέρυγα 
«ΤΕΠ- 
Χειρουργεία
-ΜΕΘ» 

Κλωβού 
Faraday 

11,40 2124 2011 Συλλεκτήριοι αγωγοί επί των δωμάτων και 
πλέγμα St/tZn Φ8χιλ. με διαστάσεις στοιχείου 
πλέγματος ~(5μ.x5μ.)  με ~25 εγκιβωτισμένους 
στην θερμοπρόσοψη αγωγούς καθόδου που 
καταλήγουν στη θεμελιακή γείωση. 

3 «Γ. 
Γεννηματάς» 

Κλωβού 
Faraday 

18,45 1662 2015 Συλλεκτήριοι αγωγοί επί των δωμάτων και 
πλέγμα St/tZn Φ8χιλ. μέγιστης διάστασης 
στοιχείου πλέγματος 5μ. x 5μ.  με 21 αγωγούς 
καθόδου που καταλήγουν σε ηλεκτρόδια 
γείωσης σε φρεάτια. 

4 Πρώην 
Σχολής 
Αδελφών 
Νοσοκόμων 

Πρώιμου 
Οχετού 

 526 2001 Μονάδα ιονισμού τύπου TESLA-S2 R=100μ (s/n 
01-429) επί ιστού 8μ με αγωγό καθόδου 70mm

2
 

που καταλήγει σε τριγωνική γείωση και 
μαγνητική κάρτα OBO. 
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Σχήμα 1. Εικόνες αλεξικέραυνων Κεντρικού Κτιρίου 

 

   

Σχήμα 2. Εικόνες συστήματος αντικεραυνικής προστασίας κτιρίου Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ» 

 

Έλεγχος και συντήρηση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού 

Να γίνουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και συντήρηση των αλεξικέραυνων σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα, τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 , ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 καθώς και το Γαλλικό Πρότυπο ΝF C 

17-102/2011, ως εξής: 

- Κατάκλιση έκαστου ιστού ή χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων ή τοποθέτηση σταθερών ικριωμάτων. 

- Συvτήρηση τωv στοιχείων κάθε μονάδας (παχυμέτρηση μετάλλου, αποκατάσταση διαβρώσεων (εφόσον 

απαιτούνται) με βαφή του ιστού και της βάσης, έλεγχος αγωγών καθόδου, εξαρτημάτων σύνδεσης και 

στήριξης και λoιπών εξαρτημάτων) με απoκατάσταση κάθε φθοράς επί αυτών.  

- Καθαρισμός και έλεγχος καλής λειτουργίας κεφαλής. 

- Επαναφορά ιστού εφόσον έγινε κατάκλιση. 

- Μέτρηση της ωμικής αντίστασης γείωσης. 

- Αντικατάσταση καρτών μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων και έλεγχος των υφιστάμενων (θα 

επιστραφούν συνοδευόμενες με την βεβαίωση καταγραφής κατά τον εργαστηριακό έλεγχο). 
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- Βεβαίωση καλής λειτουργίας συστημάτων ή/και τεχνικοοικονομική αναφορά απαιτούμενων επεμβάσεων 

για την καλή λειτουργία ή τη βελτίωση λειτουργίας αυτών. 

 

  

Σχήμα 3. Εικόνες συστήματος αντικεραυνικής προστασίας κτιρίου «Γ. Γεννηματάς» 

 

  

Σχήμα 4. Εικόνες αλεξικέραυνου Κτιρίου Πρώην Σχολής Νοσηλευτικού Προσωπικού 

 

 

 

Έλεγχος και συντήρηση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού Faraday 
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Να γίνουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και συντήρηση των αλεξικέραυνων σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα, τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 , ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 και τις τυποποιητικές παραπομπές 

του προτύπου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 και 1501-04-50-02-00, ως εξής: 

 

- Έλεγχος και συντήρηση συλλεκτηρίων αγωγών, ακίδων, πλέγματος, αγωγών καθόδου, συνδέσμων 

(σύσφιξη), στοιχείων στήριξης και λοιπών εξαρτημάτων. 

- Έλεγχος συνέχειας ηλεκτρικής ροής συστήματος. 

- Μέτρηση της ωμικής αντίστασης γείωσης. 

- Μικρής κλίμακας αποκατάσταση βλαβών. 

- Αντικατάσταση καρτών μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων και έλεγχος των υφιστάμενων (θα 

επιστραφούν συνοδευόμενες με την βεβαίωση καταγραφής κατά τον εργαστηριακό έλεγχο). 

- Βεβαίωση καλής λειτουργίας συστημάτων ή/και τεχνικοοικονομική αναφορά απαιτούμενων επεμβάσεων 

για την καλή λειτουργία και βελτίωση αυτών. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Στο κόστος των εργασιών περιλαμβάνονται το κόστος όλων των μέσων υλοποίησης των απαιτούμενων 

εργασιών (ανυψωτικά μέσα, πιστοποιημένα όργανα μετρήσεων, μέσα επίσκεψης φρεατίων, μέτρα ασφάλειας, 

κλπ), καθώς και των υλικών και των μικροϋλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ο 

Ανάδοχος να έχει μαζί του μικρό αριθμό ανταλλακτικών υλικών (συνδέσμων, στήριξης) για μικρής κλίμακας 

διορθώσεις του συστήματος. Όπου λόγω της διάταξης των συστημάτων δεν δίνεται πρόσβαση στον Ανάδοχο 

για τις εργασίες, αυτό να καταγραφεί και να προταθεί οικονομικοτεχνική πρόταση βελτίωσης της 

εγκατάστασης για μελλοντικό έλεγχο. 

2. Να υποβληθεί πέρα της «Οικονομικής Προσφοράς» ξεχωριστή «Τεχνική Προσφορά» στην οποία να 

περιέχονται επί ποινής αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

I. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ως υποψήφιος Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες 

Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης 

και ότι σε περίπτωση που κριθεί Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που 

απορρέει από την εφαρμογή τους. 

II. Ως αποδεικτικό εμπειρίας, μια βεβαίωση καλής εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών σε δημόσιο φορέα εντός 

των τελευταίων τριών ετών. 

III. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο με αντικείμενο που να περιλαμβάνει τη 

συντήρηση αλεξικέραυνων. 

IV. Βεβαίωση διακρίβωσης του οργάνου μέτρησης γείωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

3. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν πλήρη και καλή γνώση των χώρων των εργασιών, της υπάρχουσας 

κατάστασης και υποδομής των εγκαταστάσεων.  

4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών τουλάχιστον ενός έτους. 

5. Η έναρξη των εργασιών να πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με το νοσοκομείο, το αργότερο εντός δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση του έργου και ολοκλήρωση εντός δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από την έναρξη. 
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6. Οι εργασίες να υλοποιηθούν σε ημέρες μη εφημερίας του νοσοκομείου Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο 

σε συνεννόηση με το Τεχνικό Τμήμα. 

7. Οι εργασίες ανά κτίριο να ολοκληρώνονται αυθημερόν. 

8. Ο ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι πρόκειται για χώρους διέλευσης κοινού και ότι οι παρακείμενοι χώροι θα 

είναι σε πλήρη λειτουργία. Κατά το δυνατόν σήμανση και απομόνωση χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για 

μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ.  

9. Προσοχή στις ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις των χώρων για να μην προκληθούν βλάβες και τυχόν 

επεμβάσεις κατόπιν συνεννόησης, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των χώρων. 

10. Λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας στους χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την προστασία, 

εργαζομένων, διερχομένων, συνεργείου και του χώρου. 

 

Προεκτίμηση κόστους:  

Εργασία: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 


