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Αρ. Πρωτ.: 8278/01-03-2022 

Τεχνικές Προδιαγραφές για την                                                                                                             

«Πιστοποίηση ανελκυστήρων του Γ.Ν. Πατρών» 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Πρόκειται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων στα κτίρια αρμοδιότητας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος 

Ανδρέας». 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008), οι περιοδικοί έλεγχοι και 

οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των 

ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 

της σχετικής ΚΥΑ. Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη 

εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους, εκτός από 

τη χρήση δοκιμαστικών βαρών και επαναλαμβάνονται για ανελκυστήρες σε νοσοκομεία κάθε έτος. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου φορέα είναι απαραίτητο είτε για την τήρηση 

και θεώρηση των βιβλιαρίων παρακολούθησης τους, είτε για την ανανέωση της πράξης καταχώρησής τους 

και την θεώρηση των βιβλιαρίων παρακολούθησής τους. 

Με δεδομένο ότι τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος 

Ανδρέας” έχουν μόλις λήξει, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στη διαδικασία έκδοσης των 

συγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών πέρα από τον πρώτο έλεγχο, ενδεχομένως να απαιτεί επανέλεγχο 

κάποιων ανελκυστήρων, σε περίπτωση που ο φορέας ελέγχου εντοπίσει ανάγκη παρεμβάσεων/επισκευών 

σε αυτούς, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία συλλογής προσφορών. Ο επανέλεγχος 

αφορά στην ουσία τον έλεγχο αποκατάστασης των προτάσεων / επισκευών, απαραίτητων για την έκδοση 

των ανωτέρω πιστοποιητικών. 

Οι εργασίες ελέγχου θα πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία του 

νοσοκομείου με την παρουσία του συντηρητή των ανελκυστήρων. 

Οι ανελκυστήρες αρμοδιότητας του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” που χρειάζονται επανέκδοση των 

πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου είναι οι ακόλουθοι: 
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α/α ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
Ωφέλιμο 
φορτίο 

Στάσεις Τύπος 
ανελκυστήρα 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Ανελκυστήρας 
Ασθενοφόρος Α2 

2000kg / 26 
άτομα 

9 Ηλεκτροκίνητος 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Ανελκυστήρας Ατόμων Α3 1275kg / 17 
άτομα 

9 Ηλεκτροκίνητος 

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Ανελκυστήρας Ατόμων Α4 1050kg / 14 
άτομα 

9 Ηλεκτροκίνητος 

4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Ανελκυστήρας Ατόμων Α5 1600kg / 21 
άτομα 

9 Ηλεκτροκίνητος 

5 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Κοινού – L1 1350kg / 18 
άτομα 

5 Υδραυλικός 

6 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Κοινού – L2 1350kg / 18 
άτομα 

5 Υδραυλικός 

7 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Προσώπων – Ασθενοφόρος 
– L3 

1800kg / 24 
άτομα 

4 Υδραυλικός 

8 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Προσώπων – Ασθενοφόρος 
– L4 

1800kg / 24 
άτομα 

4 Υδραυλικός 

9 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Προσώπων Αποστείρωσης – 
L5 

1650kg / 22 
άτομα 

3 Υδραυλικός 

10 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Προσώπων Ακαθάρτων – L6 1500kg / 20 
άτομα 

4 Υδραυλικός 

11 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Κοινού 600kg / 8 
άτομα 

4 Ηλεκτροκίνητος 

12 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Κοινού 600kg / 8 
άτομα 

4 Ηλεκτροκίνητος 

13 ΚΨΥ Κοινού 600kg / 8 
άτομα 

2 Υδραυλικός 

14 ΝΜΝΘ Κοινού 1200kg / 16 
άτομα 

3 Υδραυλικός 

Πίνακας 1. Ανελκυστήρες του Γ.Ν. Πατρών 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πέραν της κλειστής οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να καταθέσει και 

ξεχωριστή κλειστή τεχνική προσφορά, στην οποία να περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων. 

Το νοσοκομείο οφείλει να διευκολύνει στον ανεξάρτητο φορέα την πρόσβασή του στους ανελκυστήρες του 

νοσοκομείου. Οι έλεγχοι και πιθανοί επανέλεγχοι να γίνουν με την παρουσία του προσωπικού του 

τεχνικού τμήματος. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) και να 

διαθέτει την απαραίτητη εγκυρότητα, εξειδίκευση και εμπειρία στο χώρο. Απαιτείται τριετής τουλάχιστον 

εμπειρία σε πιστοποιήσεις ανελκυστήρων δημόσιων κτιρίων. Να προσκομιστεί πελατολόγιο του Αναδόχου 

και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, όπου να αποδεικνύεται η εμπειρία τους σε σχετικά αντικείμενα 

(πιστοποιήσεις ανελκυστήρων). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εκτίμηση κόστους: 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος του πιθανού επανελέγχου για όσους ανελκυστήρες 

απαιτηθεί, όχι όμως το κόστος των ενδεχόμενων επεμβάσεων / επισκευών. 

Σημειώνεται ότι ο επανέλεγχος δύναται να απαιτηθεί για μερικούς ή/και για όλους τους ανελκυστήρες του 

Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”. 

 

 


