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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Ν.248/2022 
ΓΙΑ ΣΟΝ  «ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΛΟΓΩ ΑΜΕΟΣΗΣΑ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ν0 05 ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ(ΠΟΤ ΒΡΚΚΕΣΑΙ ΣΑ Σ.Ε.Π., ΣΟ ΚΣΚΡΙΟ ΑΧΕΠΑ» 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ Ν.Π.Δ.Δ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ  

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Πρωτόκολλο (Νο317) 
«Γ.Ν.Α  ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» 
ΤΨΗΛΑΝΣΟΤ 45-47ΑΘΗΝΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θμερομθνία: 24-10-2022 
Θμζρα: Δευτζρα 
Ϊρα:12:00 μ.μ. 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Θμερομθνία: : 24-10-2022 
Θμζρα: Δευτζρα 
Ϊρα:13:00 μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Σο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου 319 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

«ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΛΟΓΩ ΑΜΕΟΣΗΣΑ ΜΟΝΟ 

ΣΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ν0 05 ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ(ΠΟΤ ΒΡΚΚΕΣΑΙ ΣΑ Σ.Ε.Π., ΣΟ 

ΚΣΚΡΙΟ ΑΧΕΠΑ» 

 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 50712000 





ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ   31.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ)  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

φμφωνα με χρονοδιάγραμμα που κα κατατεκεί 
με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ 

ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ 
 

φμφωνα με χρονοδιάγραμμα που κα κατατεκεί 
με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ  

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.. 
 

17-10-2022 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: 
- του Ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ-Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ», 
- του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίωσ μετά το Ν. 4782/2021, 
- του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4254/2014 (Αϋ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ.318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
αυτοφ, 
- τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ 
και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ», 
- του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2013-2016-Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του 
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016», 
- του Ν.4052/2012 (Α’ 41) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ 
των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ 
για τθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», 
- του Ν. 4038/2012 (Αϋ 14) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του 
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015», 





- του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα 
Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ», 
- του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο 
- βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων 
τθσ διοίκθςθσ,  
- του Ν.3959/2011 (Αϋ93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ», 
- του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν 
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν», 
- του Ν.3868/2010(Α’ 129) «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και λοιπζσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», 
- του άρκρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, Σφςταςθ 
εγγυθτικοφ κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ 
ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν», 
- του Ν.3863/2010 (Αϋ115) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ 
ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4387/2016), 
- του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3846/2010 (Αϋ 66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3580/2007 (Α’ 134) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το 
Ν.4472/2017), 
- του Ν. 3414/2005 (Αϋ 279) «Τροποποίθςθ του ν. 3310/2005 "Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων’’ (ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005)», 
- του Ν.3329/2005 (Α’ 81) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 
- του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»,   
- του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θζματα» ςυνδυαςτικϊσ προσ το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογικι διαχείριςθ 
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 
(Α’ 257) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 2011 και τθσ Οδθγίασ 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 ςτο ελλθνικό δίκαιο και 
τροποποίθςθ του ν.2121/1993 «Πνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και 
πολιτιςτικά κζματα», 
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 
27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία 
Δεδομζνων), 
- του Π.Δ.80/2016 (Αϋ 145)«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
- του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία» και 
- του ΝΔ 496/1974  (Α’ 204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου 
Δικαίου» 
- τθν εν γζνει ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν ΝΠΔΔ 
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&Σισ αποφάςεισ: 
1.1 Σο υπϋαρικμ 44ον  Θζμα τθσ 22 θσ  υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςτισ 
03/08/2022  περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ για το ςυγκεκριμζνο 
ζργο   
1.2 Σθν αρικμ 1359/2022 απόφαςθ  δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ: 
Ψ4Η64690ΩΧ-Ι7 (ΚΑΕ0887-ΚΑΕ1439). 

 
 

ΑΠΕΤΘΤΝΟΤΜΕ 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΣΟΝ «ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΛΟΓΩ ΑΜΕΟΣΗΣΑ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ν0 05 ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ(ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΑ Σ.Ε.Π., ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΑΧΕΠΑ» 

 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία οκτϊ (8) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. 
 
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των 
προςφορϊν, ωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
 
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ 
εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά 
περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.   
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 
 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1 ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΛΟΓΩ ΑΜΕΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ν0 05 ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ(ΚΟΣΟ ΤΛΙΚΩΝ) 

21.700,00€ 

2 ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΛΟΓΩ ΑΜΕΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ν0 05 ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ(ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) 

9.300,00€ 

 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τισ εργαςίεσ βρίςκονται ςτθν 
ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.evaggelismos-hosp.gr ςε μορφι pdf. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (άρκρα 73, 74 & 75 Ν4412/2016) 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 





γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων και κοινοπραξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
προςωρινϊν ςυμπράξεων,  δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο 
εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι 
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 
ΑΡΘΡΟ 2.  ΣΡΟΠΟ  ΤΝΣΑΞΗ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. ε ζνα από τα αντίγραφα που 
ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ 
“ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά 
ςυνεχι αρίκμθςθ. 
Όλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι 
επιμελϊσ αρχειοκετθμζνα ςε επιμζρουσ φακζλουσ που τίκεται μζςα ςτον ενιαίο φάκελο. 
Σο περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 
2. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.4. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα 
3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία και ςυγκεκριμζνα: 
3.1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: Τπεφκυνθ Διλωςθ(όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςε εφαρμογι 
των άρκρων 1 και 3 του Ν. 4250/2014 και του Ν. 1599/1986) ςτθν οποία κα αναγράφονται 
τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςφμφωνα με τθν οποία κα δθλϊνεται από το 
ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα ότι: α) μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ 
του ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παρ. 1, 2 και 4β 
του άρκρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρκρου 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του 
Δθμοςίου ι ΝΠΔΔ, β) αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, γ) 
θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων 
ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ, δ) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι, ε) παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του 
ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ ι 
ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και ςτ) ςυμμετζχει με μόνο μία προςφορά ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ. τθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων θ υπογραφι τθσ ωσ άνω 
υπεφκυνθσ διλωςθσ απαιτείται από τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ από το νόμιμο εκπρόςωπο 
κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.  
3.2. Σεχνικι προςφορά. Σα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε 
περίπτωςθ που τα ΣΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 





ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ 
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
3.3. Οικονομικι προςφορά. Σα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε 
ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». Σο τίμθμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν 
προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με ΦΠΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα.  
4. Όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία 
του Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα 
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ 
οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά 
ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 
υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν.1497/1984 (Α’ 188).  
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ 
κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Παραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά 
προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου 
και ςελίδασ. 

 
6.  Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
7. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι 
να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.  
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ 
αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που 
επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 
προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, 
ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που 
εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ74) και 
μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των 
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με το 
Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 
διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι 
υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ, αλλά μόνο με τθ 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ ακόμθ και με νζα ζγγραφα εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που 
ζχουν ιδθ υποβλθκεί.  
8. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν 
υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (άρκρα 1και 3).  

 
ΑΡΘΡΟ 3.  ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ, από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο 
του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ 
προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ 
λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ 
διακιρυξθ. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 





Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ 
τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο 
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε 
δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ- ΜΕΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν 
υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ 
προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία 
περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των 
προτάςεων αυτϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
α)απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 
1, 
β)πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ-μζλουσ,   
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το ςφνολο των ταμείων κφριασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των νόμιμων εκπροςϊπων εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ κατά το 
χρόνο υποβολισ τουσ κατϋεφαρμογι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 
δ)πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ περί εκπροςϊπθςθσ και αντίγραφο καταςτατικοφ, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, ςυγκρότθςθσ Δ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ κλπ ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του διαγωνιςμοφ και 
ε)Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπίςει με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα χ 
του Προςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Σα παραπάνω δικαιολογθτικά κατατίκενται μαηί 
με τθν προςφορά.  

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο, με κάκε 
πρόςφορο τρόπο (ενδεικτικά θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει κζτοντάσ του 
προκεςμία να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ 
δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  
τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 

 
ΑΡΘΡΟ 7. ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 
4412/2016,. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 





ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 
 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας:  

 

 

Ημερομηνία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
          «ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

ΜΕΡΟ Α 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 
1. ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΙΩΝ   ΠΡΟ  ΕΚΣΕΛΕΗ      (  ΑΤΓΟΤΣΟ  2022) 

 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν από ςυνεργείο του Αναδόχου, αποτελοφμενο από 

Αδειοφχουσ Σεχνικοφσ Ανελκυςτιρων που διακζτουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία και όλα τα 

απαραίτθτα μζςα και εργαλεία. 

Οι προσ εκτζλεςθ εργαςίεσ εκςυγχρονιςμοφ των Ανελκυςτιρων, είναι οι ακόλουκεσ: 

 

1. 1. ΚΙΝΗΣΗΡΕ 
 

Αντικατάςταςθ των υπαρχόντων θλεκτροκινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ των ανελκυςτιρων, 

με νζουσ για λειτουργία εναλλαςςόμενου ρεφματοσ μεταβαλλόμενθσ τάςθσ και ςυχνότθτασ 

«VVVF – inverter, closed loop» με ςτοιχεία: 

 τροφζσ   : 1470 RPM 

 Λειτουργία  : Βραχυκυκλωμζνου δρομζα 

 Ιςχφσ   : 30 kW 

 Σάςθ   : 400V – 50Hz 

 Προςταςία  : ΙP55 

 Κλάςθ μόνωςθσ : F 

 Ρουλεμάν  : SKF 

 Θερμίςτορ  : PTC 

 ιμανςθ  : CE 
 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι υπάρχουςεσ Μθχανζσ δεν κα αντικαταςτακοφν και κα 

παραμείνουν οι ίδιεσ, ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν  προςαρμογι των νζων 

Θλεκτροκινθτιρων ςτουσ υπάρχοντεσ κινθτιριουσ μθχανιςμοφσ. 

 

1. 2. ΠΙΝΑΚΕ   ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ   
Αντικατάςταςθ των υπαρχόντων Πινάκων Αυτοματιςμοφ, ςυνεχοφσ ρεφματοσ τεχνολογίασ 

«Ward Leonard», με αντίςτοιχουσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ τεχνολογίασ «VVVF – Inverter 

closed  loop», με ςτοιχεία:  

 φςτθμα κινιςεωσ  : Εναλλαςςόμενου ρεφματοσ μεταβαλλόμενθσ τάςθσ  
και   ςυχνότθτασ «VVVF – inverter closed loop» 





 Λειτουργία  : Duplex Full Collective Selective  

 Φορτίο / Άτομα  : 1650 kgr / 22 άτομα 

 Ιςχφσ   : Κατάλλθλθ για τθν ιςχφ του κινθτιρα 

 Σαχφτθτα  : 1,60 m/sec  

 Πόρτεσ   : Αυτόματεσ 
- τάςεισ            
-   Αν/ρασ Νο5: 7 ςτάςεισ (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

                                     

- Μθχανοςτάςιο      :          Πάνω από το φρεάτιο 
 

Οι νζοι  Θλεκτρικοί  Πίνακεσ κα είναι πιςτοποιθμζνοι όπωσ οι Νζοι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί 

απαιτοφν και κα φζρουν: 

- Ρελζ διαφυγισ  
- Επιτθρθτι φάςεων 
- Θερμικό υπερεντάςεωσ   
- Επιτθρθτι τάςεωσ  
- Ερμάριο ςτεγανό για προφφλαξθ των αυτοματιςμϊν από ςκόνεσ, υγραςία, κλπ 
- Χρονικό διαδρομισ 
- Οκόνθ ζνδειξθσ βλαβϊν 
- ειρινα απεγκλωβιςμοφ με διάταξθ αυτοφορτιηόμενθσ μπαταρίασ 
- Διάταξθ υπζρβαρου 
- Encoder 
- Θλεκτρονικι πλακζτα επικοινωνίασ με το encoder 

1. 3. ΤΣΗΜΑ  ΟΡΟΦΟΕΠΙΛΟΓΗ 
 

Πλιρθσ αντικατάςταςθ των υπαρχόντων Θλεκτρομθχανικϊν υςτθμάτων οροφοεπιλογισ 

με αντίςτοιχα, ςυμβατά με τουσ Πίνακεσ Αυτοματιςμοφ, ιδίασ τεχνολογίασ με αυτοφσ, 

αποτελοφμενα από μαγνθτικά αιςκθτιρια. 

 

1. 4. ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ  ΕΞΑΡΣΗΗ 
 

α) Πλιρθσ αντικατάςταςθ των υπαρχόντων καλωδιϊςεων ςε φρεάτιο, μθχανοςτάςιο και 

κάλαμο. υγκεκριμζνα: 

 των εφκαμπτων καλωδίων με αντίςτοιχα μονοκόμματα από τουσ πίνακεσ 
αυτοματιςμοφ ςτουσ καλάμουσ, 

 του διακλαδωτιρα (ζνασ για κάκε ανελκυςτιρα), 

 όλων των θλεκτρικϊν καλωδιϊςεων ςε φρεάτιο, μθχανοςτάςιο και κάλαμο. 
 

β) Πλιρθσ αντικατάςταςθ των υπαρχόντων περιφερειακϊν ςυςτθμάτων όπωσ: 

 των διακοπτϊν φρζατοσ, 

 των τερμάτων διαδρομισ άνω & κάτω, 





 του χειριςτθρίου επικεϊρθςθσ ςτθν οροφι του καλάμου με κομβία ςυνεχοφσ πίεςθσ 
και  διακόπτθ STOP τφπου μανιταριοφ, πιςτοποιθμζνο ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ, 

 τθσ διάταξθ pit stop με νζα που κα φζρει μπουτόν stop τφπου «μανιτάρι», 
ρευματοδότθ και κουδοφνι. 

 

1. 5. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟ  ΘΑΛΑΜΟΤ  
 

Πλιρθσ αντικατάςταςθ τθσ κομβιοδόχου κάκε καλάμου, με νζεσ «επίτοιχεσ», από 

ανοξείδωτο χάλυβα satine. Θ κάκε κομβιόδοχοσ κα περιλαμβάνει: 

 

 Κομβία κλιςεωσ spot led όςεσ και οι ςτάςεισ (τεμ.10) 

 Κομβίο κινδφνου 

 Κομβίο ανοίγματοσ των πορτϊν 

 Κομβίο κλειςίματοσ των πορτϊν 

 Κλεικροδιακόπτθ για λειτουργία μετά οδθγοφ «express» 

 Διακόπτθ ανεμιςτιρα 

 Ψθφιακι ζνδειξθ κζςεωσ καλάμου με βζλθ πορείασ 

 Ζνδειξθ υπζρβαρου με οπτικι ςιμανςθ 

 Φωτιςμό αςφαλείασ 

 Διάταξθ αμφίδρομθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ. Δεν περιλαμβάνεται θ τθλεφωνικι  
γραμμι από το ςθμείο διανομισ ζωσ το μθχανοςτάςιο των ανελκυςτιρων. 

 

1. 6. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΟΡΟΦΩΝ (ΑΝ/ΡΑ Νο5: ΕΣ 7 ) 
Αντικατάςταςθ των υπαρχόντων κομβιοδόχων, με νζεσ «επίτοιχεσ» κομβιοδόχεσ και 

ενδείξεισ από ανοξείδωτο χάλυβα satine, τοποκετθμζνεσ ανάμεςα ςτουσ δφο 

Ανελκυςτιρεσ.  

Θ κάκε κομβιοδόχοσ κα φζρει: 

 

-Ψθφιακι ζνδειξθ κζςεωσ καλάμου 

- δυο κομβία κλιςθσ ςτισ ενδιάμεςεσ ςτάςεισ και ζνα κομβίο κλιςθσ ςτισ ακραίεσ ςτάςεισ.  

Οι υπάρχουςεσ ενδείξεισ πάνω από τισ πόρτεσ κα καταργθκοφν. τισ οπζσ που κα 

δθμιουργθκοφν κα τοποκετθκοφν καπάκια που κα αναφζρουν τον αρικμό του 

Ανελκυςτιρα. 

 

 

 

 





1. 7. ΠΟΡΣΑ  ΘΑΛΑΜΟΤ 
 

Αντικατάςταςθ πλιρθσ, μθχανιςμόσ και φφλλα, τθσ πόρτασ καλάμου κάκε ανελκυςτιρα, με 

αντίςτοιχεσ ςυμβατζσ με τουσ Πίνακεσ Αυτοματιςμϊν, νζασ τεχνολογίασ «VVVF inverter» με 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά: 

 

α) Μθχανιςμόσ 

 Κινθτιρασ   : φγχρονοσ, Μόνιμου Μαγνιτθ ςτακεροφ 
  μαγνθτικοφ πεδίου, χωρίσ μειωτιρα (Gearless) με 

ςφςτθμα ελζγχου «VVVF» 

 Λειτουργία  : Αυτόματθ τθλεςκοπικοφ ανοίγματοσ 

 Διατάξεισ αςφαλείασ : Μθχανικι διάταξθ που κα μπαίνει ςε λειτουργία  
       όταν οι κφρεσ κατά τθν διαδρομι τουσ 

ςυναντιςουν  

μεγαλφτερθ αντίςταςθ από μια προκακοριςμζνθ 

τιμι. 

β) Φφλλα 

 Διαςτάςεισ  : Κδιεσ με τισ υπάρχουςεσ 1300x2100mm 

 Σφποσ   :         Μεταλλικι 2φφλλθ 

 Επζνδυςθ  φφλλων : Ανοξείδωτοσ χάλυβασ satine  
 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι πόρτεσ ςτουσ ορόφουσ κα παραμείνουν ωσ ζχουν, ιδιαίτερθ 

προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ ςυνεργαςία των νζων πορτϊν ςτον κάλαμο με τισ 

υπάρχουςεσ πόρτεσ ορόφων, ϊςτε θ λειτουργία τουσ να είναι απρόςκοπτθ, ομαλι, δίχωσ 

προβλιματα και κατά το δυνατόν ακόρυβεσ. 

 

1. 8. ΦΩΣΟΚΟΤΡΣΙΝΑ 
 

Για αφξθςθ τθσ αςφάλειασ πζρα από τθ μθχανικι διάταξθ που φζρει ο μθχανιςμόσ τθσ 

πόρτασ, κα τοποκετθκεί ςτθν είςοδο του καλάμου διάταξθ πολλαπλϊν φωτοκυττάρων 

«φωτοκουρτίνα», με τθν οποία κα ελζγχεται το κλείςιμο των φφλλων τθσ πόρτασ καλάμου, 

μζχρι του φψουσ του 1,80μ. 

 

1. 9. ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΕ  
 





Αντικατάςταςθ των υπαρχόντων προςκρουςτιρων τφπου ελατιριου, με νζεσ Τδραυλικοφ 

τφπου, Πιςτοποιθμζνων για το Φορτίο κα τθν ταχφτθτα των Ανελκυςτιρων. 

  

1. 10. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
 

Μετά το τζλοσ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ, με δικι του μζριμνα, κα ανακζςει τον ζλεγχο των 

Ανελκυςτιρων ςε αναγνωριςμζνο Φορζα Πιςτοποίθςθσ, προκειμζνου να εκδοκοφν 

Πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με τουσ νζουσ μθχανιςμοφσ των Ανελκυςτιρων. 

 

1. 11. ΧΡΟΝΟ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
Σα υλικά πρζπει να είναι ςτο Νοςοκομείο εντόσ δφο μθνϊν από τθν ανάκεςθ. Οι εργαςίεσ 

κα εκτελεςτοφν ανά Ανελκυςτιρα και θ διάρκειά τουσ  δεν πρζπει να ξεπερνά τισ 45 

θμερολογιακζσ θμζρεσ   ανά Ανελκυςτιρα. Εξαιροφνται οι περίοδοι των διακοπϊν, εορτϊν 

κτλ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ    ΜΗΧΑΝΙΜΩΝ 

 

Όλοι οι μθχανιςμοί που κα εγκαταςτακοφν κα φζρουν Πιςτοποιθτικό καλισ λειτουργίασ 
και κα είναι ςφμφωνοι με τουσ νζουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ, όπωσ αυτοί αναφζρονται 
ςτο πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 81.1 και ςτθν ευρωπαϊκι οδθγία 95/16 EC. 
 

2. 1. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 
Ο Ηλεκτροκινθτιρασ κα είναι ειδικισ καταςκευισ βραχυκυκλωμζνου δρομζα με ζνα 

τφλιγμα κατάλλθλο για λειτουργία «VVVF-inverter» με ςφνδεςθ ςε δίκτυο θλεκτρικοφ 3-

φαςικου ρεφματοσ πολικϊν τάςεων 400V, 50HZ, με ιςχφ αντίςτοιχθ προσ το ωφζλιμο 

φορτίο και αρικμό περιςτροφϊν όχι μεγαλφτερο από 1.500 ανά πρϊτο λεπτό.  

 

Ο δρομζασ του Θλεκτροκινθτιρα βρίςκεται τυλιγμζνοσ πάνω ςτον άξονα του κοχλία με 

αποτζλεςμα τθν τζλεια ευκυγράμμιςθ με αυτόν. Θ καταςκευι του κινθτιρα κα είναι ειδικι 





για τθν προβλεπόμενθ χριςθ του, θ δε ιςχφσ του κα ζχει περικϊριο ϊςτε να μθν 

υπερκερμαίνεται για τον αρικμό ηεφξεων που απαιτοφνται. Ο τφποσ τθσ περιελίξεωσ του 

και τεχνοτροπία εκκίνθςθσ του είναι τζτοια ϊςτε θ ροπι εκκινιςεωσ του κινθτιρα να είναι 

επαρκισ χωρίσ το επίρρευμα να ξεπερνά το 3,5 του ρεφματοσ τθσ κανονικισ λειτουργίασ για 

τθν ονομαςτικι του ιςχφ. 

 

Encoder - ταχογεννιτρια, ψθφιακοφ τφπου, θ οποία προςαρμόηεται ςτον άξονα του 

κινθτιρα και λειτουργεί ωσ μεταδότθσ transducer που πλθροφορεί το ςφςτθμα για τθν ανά 

πάςα ςτιγμι πραγματικι ταχφτθτα του κινθτιρα. 

 

Οι ςτροφζσ του κινθτιρα και κατϋ επζκταςθ ο ζλεγχοσ τθσ επιτάχυνςθσ και επιβράδυνςθσ 

του καλάμου, γίνεται μζςω ςυςτιματοσ μεταβλθτισ τάςθσ και ςυχνότθτασ «VVVF».   

Για τθν επίτευξθ τθσ εκάςτοτε επικυμθτισ ςυχνότθτασ το ρεφμα παροχισ γίνεται ςυνεχζσ 

μζςω ςυςτιματοσ ανορκϊςεωσ και κατόπιν διζρχεται από κφκλωμα inverter. 

 

Σο φςτθμα μζςω ενόσ πλζγματοσ ςυγκριτϊν, ςυγκρίνει ςυνεχϊσ τισ τιμζσ τθσ πραγματικισ 

ταχφτθτασ με εκείνεσ μιασ καμπφλθσ αναφοράσ και προςαρμόηει τισ πρϊτεσ ςτισ τελευταίεσ 

ανεξάρτθτα από τισ ςυνκικεσ φορτίςεωσ και τθν φορά κινιςεωσ του Ανελκυςτιρα. 

  

Αποτζλεςμα, ςε ςυνδυαςμό με τθν ευκυγράμμιςθ των οδθγϊν, είναι ότι θ κίνθςθ 

(ξεκίνθμα, επιτάχυνςθ, διαδρομι, επιβράδυνςθ, ςταμάτθμα) δεν γίνονται αντιλθπτά ςτον 

επιβάτθ. 

 Σο ςφνολο του κινθτθρίου μθχανιςμοφ είναι καταςκευαςμζνο και ςυναρμολογθμζνο από 

ζνα και μόνο εργοςτάςιο. 

 

2. 2. ΠΙΝΑΚΑ – ΤΣΗΜΑ  ΟΡΟΦΟΕΠΙΛΟΓΗ- ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ  ΕΞΑΡΣΗΗ – ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΕ 
 

Θ  Θλεκτρικι Εξάρτθςθ  περιλαμβάνει: 

Σον Πίνακα Αυτοματιςμοφ (controller), o οποίοσ τοποκετείται ςτο Μθχανοςτάςιο.  

To ςφςτθμα κίνθςθσ είναι με μεταβαλλόμενθ τάςθ και ςυχνότθτα «VVVFinverter» και με 

ςφςτθμα ελζγχου microprocessor. 

 

O Πίνακασ Αυτοματιςμοφ αποτελείται από: 





- Σθν Μονάδα Ανορκϊςεωσ που μετατρζπει το τριφαςικό ρεφμα τθσ παροχισ ςε 
ςυνεχζσ. 

- Σον Αντιςτροφζα inverter που μετατρζπει το ςυνεχζσ ρεφμα ςε εναλλαςςόμενο με 
μεταβαλλόμενθ ςυχνότθτα ανάλογθ με τισ εκάςτοτε επικυμθτζσ ςτροφζσ του 
κινθτιρα. Ο ςυντονιςμόσ ακριβείασ που επιτυγχάνει το κφκλωμα, εξαςφαλίηει τθν 
απαιτοφμενθ ροπι ςτον κινθτιρα με ταυτόχρονθ ελαχιςτοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ  

- Σοφσ διακόπτεσ ανόδου - κακόδου και τουσ βοθκθτικοφσ του κυκλϊματοσ  
τροφοδοςίασ το κινθτιρα. 

- Σον υπολογιςτι (ζνασ για κάκε ανελκυςτιρα) του οποίου θ μονάδα μνιμθσ 
αποτελείται από EPROMS που ζρχονται προγραμματιςμζνα από το εργοςτάςιο, 
αλλά εφκολα ςβινονται και προγραμματίηονται εκ νζου ανά πάςα ςτιγμι, για 
πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ ειδικϊν λειτουργιϊν. 
  

Πζρα από τισ βαςικζσ λειτουργίεσ υπάρχει μεγάλθ επιλογι ειδικϊν λειτουργιϊν (π.χ. 

αυτόματθ λειτουργία, ςφνδεςθ με εφεδρικι γεννιτρια, πυροςβζςτθ, express, κτλ.) 

 

ε περίπτωςθ δφο ι περιςςοτζρων ςυνεργαηομζνων Ανελκυςτιρων ςτον υπολογιςτι κάκε 

ενόσ εξ' αυτϊν υπάρχει και μονάδα που ςυντονίηει τθν λειτουργία τουσ, ανακζτοντασ τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ κάκε εξωτερικισ κλιςθσ ςτον πιο κατάλλθλο για τθν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι 

Ανελκυςτιρα. 

 

Απλοποιϊντασ μποροφμε να ποφμε ότι θ λειτουργία ζχει ωσ εξισ:                    

Ο processor «ρωτάει» πζντε περίπου φορζσ το δευτερόλεπτο τον κάκε ανελκυςτιρα πόςο 

χρόνο χρειάηεται για να απαντιςει κάκε μία από τισ υπάρχουςεσ κλιςεισ και τελικά 

ανακζτει τθν κάκε μία εξϋ αυτϊν ςτον ανελκυςτιρα που κα δϊςει τθν «χαμθλότερθ 

προςφορά» για τθν ςυγκεκριμζνθ κλιςθ. 

 

τθν πράξθ το πρόγραμμα είναι πολφπλοκο, αφοφ οι «προςφορζσ» αλλάηουν όςο και οι 

εξωτερικζσ ςυνκικεσ π.χ. προςτίκενται ςυνεχϊσ νζεσ κλιςεισ ι κάποιοσ ανελκυςτιρασ 

κρατιζται από τουσ χριςτεσ περιςςότερο από ότι είχε αρχικϊσ  υπολογιςτεί κλπ. 

 

Αποτζλεςμα του παραπάνω ςυςτιματοσ είναι θ κατά 40% μείωςθ του μζςου χρόνου 

αναμονισ και θ κατά 15% μείωςθ του ςυνολικοφ χρόνου εξυπθρζτθςθσ ςε ςχζςθ με τα 

καλφτερα από τα ςυμβατικά ςυςτιματα. 

 

Οι πλθροφορίεσ που παίρνουν και επεξεργάηονται οι υπολογιςτζσ είναι: 

- Εντολζσ κλιςεισ μζςα από τον κάλαμο 





- Εξωτερικζσ κλιςεισ 
- Φορτίο καλάμου 

- Θζςθ καλάμου : Ο ακριβισ ( με ανοχι 1mm ) προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ του 
καλάμου ςε  κάκε χρονικι ςτιγμι γίνεται μζςω του μεταδότθ κζςθσ position 
transducer, ο οποίοσ  αντικακιςτά τον οροφοδιαλογζα των ςυμβατικϊν 
ςυςτθμάτων. 

-  Σαχφτθτα καλάμου. 
 

Θ ακριβισ ταχφτθτα του καλάμου προςδιορίηεται από τον μεταδότθ ταχφτθτασ velocity 

transducer. Και αυτόσ είναι ζνασ οπτικόσ κωδικοποιθτισ που χρθςιμοποιείται ςαν 

ταχογεννιτρια παλμϊν «tachogenerator». Από τον ρυκμό παραγωγισ των παλμϊν, ο 

υπολογιςτισ "γνωρίηει" ςε κάκε χρονικι ςτιγμι τθν ταχφτθτα του ανελκυςτιρα. Ο Primary 

velocity transducer  παίρνει κίνθςθ από τον άξονα του κινθτιρα με το οποίο είναι μθχανικά 

ςυνδεδεμζνοσ. 

 

Μζςα ςτο πρόγραμμα του υπολογιςτι κα υπάρχει θ επικυμθτι καμπφλθ τθσ ταχφτθτασ το 

ανελκυςτιρα κακϊσ θ πρϊτθ και δεφτερθ παραγωγόσ τθσ δθλαδι "επιτάχυνςθ" και 

"τράνταγμα" αντιςτοίχωσ. Θ μορφι τθσ καμπφλθσ είναι τζτοια ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ ταχφτθτασ εξυπθρζτθςθσ και τθσ άνεςθσ των επιβατϊν. 

 

Ο κφριοσ microprocessor ςυγκρίνει ςυνεχϊσ τθν πραγματικι ταχφτθτα του Ανελκυςτιρα 

(όπωσ του δίδεται του κωδικοποιθτι) με τθν επικυμθτι (που ζχει ςτο πρόγραμμα του) και 

ελζγχει τθν ςυχνότθτα του τροφοδοτοφμενου ρεφματοσ, ϊςτε θ πραγματικι ταχφτθτα να 

προςαρμόηεται πάντοτε ςτθν επικυμθτι. Επειδι θ ςφγκριςθ είναι ςυνεχισ (70 φορζσ το 

δευτερόλεπτο), θ πραγματικι καμπφλθ είναι πρακτικά ίδια με τθν επικυμθτι. 

Σο αποτζλεςμα που παρζχει το προςφερόμενο ςφςτθμα είναι αιςκθτά βελτιωμζνο, όςον 

αφορά τθν ταχφτθτα εξυπθρζτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν  άνεςθ των επιβατϊν ιδιαίτερα 

ςτο ξεκίνθμα, το ςταμάτθμα και τθν ιςοςτάκμιςθ. 

 

Θ λειτουργία του πίνακα κα είναι αυτόματθ με ςυλλογι όλων των κλιςεων εντόσ και εκτόσ 

του καλάμου.  

Θ εκτζλεςθ των κλιςεων από τον κάλαμο κα γίνεται με ςυνεχι αλλθλουχία των ορόφων 

είτε ςτθν άνοδο είτε ςτθν κάκοδο. Θ εκτζλεςθ των κλιςεων από τουσ ορόφουσ 

επιτυγχάνεται ςφμφωνα με τον τρόπο λειτουργίασ του Ανελκυςτιρα (Full Collective - 

Selective, Down collective κτλ). 

 

Σισ εξωτερικζσ κομβιοδόχεσ. Όλεσ οι κομβιοδόχεσ είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ςατινζ. Οι 

κομβιοδόχεσ και τα κομβία τουσ είναι αντιβανδαλικοφ τφπου. Οι κομβιοδόχεσ κα φζρουν 





κομβία  κλιςθσ,  φωτεινι ζνδειξθ καταγραφισ τθσ κλιςθσ και ζνδειξθ τθσ κζςθσ του 

καλάμου (display). 

 

Σισ   κομβιοδόχεσ   ςτθν   ςτζγθ   του   καλαμίςκου   κακϊσ επίςθσ και τα φωτιςτικά ςϊματα 

ςτο φρεάτιο ιςάρικμα με τουσ ορόφουσ. 

 

Μία θλεκτρικι ςυςκευι για το ςιμα κινδφνου. 

 

Σισ απαιτοφμενεσ θλεκτρικζσ γραμμζσ κίνθςθσ και φωτιςμοφ, χειριςμϊν κουδουνιϊν 

κινδφνου, φωτεινϊν ςθμάτων, κτλ. μζςα ςτο καλαμίςκο και το φρεάτιο από τισ παροχζσ 

μζχρι τισ διάφορεσ κζςεισ τθσ εγκαταςτάςεωσ. Σα καλϊδια κα είναι τοποκετθμζνα μζςα ςε 

κανάλια προςταςίασ καλωδίων επιςκζψιμα ςε όλα τα ςθμεία τθσ εγκατάςταςθσ των. 

  

Σο ςφςτθμα διακοπτϊν τερμάτων, που κα διακόπτουν το κυρίωσ κφκλωμα τθσ κινθτιριασ 

μθχανισ ςε όλεσ τισ φάςεισ και κζτουν ςε λειτουργία τθν πζδθ ςε περίπτωςθ που ο 

καλαμίςκοσ υπερβεί τα ακραία όρια τθσ διαδρομισ του. Σο κφκλωμα αποκακίςταται 

αυτόματα μόλισ ο κάλαμοσ επανζλκει ςτθ κζςθ του. 

 

Σα κινθτά καλϊδια - "εφκαμπτα" τφπου H05VVH6-F από τον κάλαμο ζωσ το Controller 

 

2.3   ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  SIMPLEX  FULL  COLLECTIVE  SELECTIVE 

2.3.1  Σο ςφςτθμα ελζγχου του ανελκυςτιρα περιζχει ζναν μικροχπολογιςτι με λειτουργία 

SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE. 

 

Θ κζςθ του καλάμου ςτο φρεάτιο καταγράφεται ςτο ςφςτθμα ελζγχου μζςω αιςκθτιρων, 

οι οποίοι είναι τοποκετθμζνοι ςτο πάνω μζροσ του καλάμου. 

 

Σα αιςκθτιρια ςτζλνουν τισ πλθροφορίεσ ςτον μικροχπολογιςτι, ο οποίοσ κρατά ςτθ μνιμθ 

του τθ κζςθ του ανελκυςτιρα ςτο φρεάτιο κακϊσ και όλεσ τισ επόμενεσ κινιςεισ του. Ζτςι 

το ςφςτθμα ελζγχου μπορεί να γνωρίηει τθ κζςθ του καλάμου κάκε ςτιγμι. 

 





Μια κομβιοδόχθ υπάρχει ςε κάκε όροφο. Οι κομβιοδόχεσ ζχουν ζνα κομβίο ανοδικισ 

κλιςθσ ςτον χαμθλότερο όροφο και ζνα κομβίο κακοδικισ κλιςθσ ςτον υψθλότερο. Οι 

ενδιάμεςοι όροφοι ζχουν κομβία ανοδικισ και κακοδικισ κλιςθσ.  

 

Μια ςειρά από κομβία υπάρχουν μζςα ςτον κάλαμο, ζνα για κάκε όροφο. Με ςτιγμιαία 

πίεςθ το κομβίο ορόφου ι καλάμου  φωτίηεται και ζτςι φαίνεται ότι θ κλιςθ ζχει 

καταγραφεί ςτον μικροχπολογιςτι. Οι κλιςεισ μπορεί να καταγράφονται είτε ο 

ανελκυςτιρασ είναι ελεφκεροσ είτε όχι.  

Ο Ανελκυςτιρασ απαντάει ςτθν κλιςθ του καλάμου είτε του ορόφου με λογικι ςειρά 

ςφμφωνα με τθν πορεία του αλλά ανεξάρτθτα από τθ ςειρά με τθν οποία ζχουν καταγραφεί 

οι κλιςεισ. 

Με τον Ανελκυςτιρα χωρίσ κλιςεισ καλάμου, οι εξωτερικζσ κλιςεισ δεν απαντϊνται αν το 

φορτίο είναι παραπάνω από το 80% του κανονικοφ. Κρατιόνται όμωσ οι κλιςεισ ςτθ μνιμθ 

και απαντϊνται με ςειρά αφοφ το φορτίο μειωκεί.   Ζτςι  βελτιϊνεται θ ικανότθτα και ο 

χρόνοσ του Ανελκυςτιρα. 

 

2.3.2  Ανάλυςθ Λειτουργίασ  Collective – Selective. 

 

Θ λειτουργία Duplex ςυνιςτάται ςτο ότι καμία από τισ εξωτερικζσ κλιςεισ δεν κα απαντθκεί 

από περιςςότερουσ του ενόσ ανελκυςτιρα. Μόλισ μια εξωτερικι κλιςθ εξυπθρετθκεί από 

ζνα ανελκυςτιρα, ακυρϊνεται από τθν μνιμθ του άλλου. 

 

Θ ανάκεςθ μιασ κλιςεωσ ςτον ζνα ι ςτον άλλο ανελκυςτιρα γίνεται δια ςυνεχοφσ 

ςυνεννοιςεωσ μεταξφ των μικροεπεξεργαςτϊν των δφο ανελκυςτιρων. Ο κακζνασ από 

τουσ οποίουσ υπολογίηει πολλζσ φορζσ το δευτερόλεπτο τον χρόνο που χρειάηεται για να 

απαντιςει τθν κάκε καταγραμμζνθ εξωτερικι κλιςθ (παίρνοντασ υπόψθ του και τισ 

υποχρεϊςεισ του για τθν εξυπθρζτθςθ των καταγραμμζνων κλιςεων ςτον κάλαμο του). 

 

Θ εξυπθρζτθςθ τθσ κάκε κλιςθσ ανατίκεται ςτον ανελκυςτιρα που (ενόψει των ςυνεχϊν 

μεταβαλλόμενων ςυνκθκϊν – νζεσ κλιςεισ, βλάβθ ι κακυςτζρθςθ τθσ πόρτασ ενόσ 

ανελκυςτιρα, κλπ) τελικά κα χρειαςτεί το μικρότερο χρόνο να τθν απαντιςει. 

 

Εφόςον προβλζπεται, υπάρχει θ δυνατότθτα πρόςκετθσ αυτόματθσ διάταξθσ, ϊςτε ο 

ανελκυςτιρασ χωρίσ κλιςεισ από τον κάλαμο, να μθν απαντάει ςτισ εξωτερικζσ κλιςεισ αν 

το φορτίο του είναι παραπάνω από το 80% του κανονικοφ. Κρατιόνται όμωσ οι κλιςεισ ςτθ 

μνιμθ και απαντϊνται από τον άλλο Ανελκυςτιρα.  





 

Με τον τρόπο  αυτό βελτιϊνεται θ ικανότθτα των ανελκυςτιρων και ο χρόνοσ 

εξυπθρζτθςθσ των διακινουμζνων. 

 

τάκμευςθ : ο πρϊτοσ ανελκυςτιρασ που κα εξυπθρετιςει όλεσ τισ ανατεκειμζνεσ ςε 

αυτόν κλιςεισ, πθγαίνει ςτο ιςόγειο (ι άλλον προκακοριςμζνο όροφο) και ςτακμεφει. Σότε 

ο δεφτεροσ ανελκυςτιρασ, όταν κι αυτόσ τελειϊςει, παραμζνει ςτον όροφο τθσ τελευταίασ 

εξυπθρετθκείςασ κλιςθ. 

 

2.4  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ «EXPRESS» 

Mε τθν ενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ μετά οδθγοφ «express», μζςω του κλεικροδιακόπτθ 

που είναι τοποκετθμζνοσ ςτθν κομβιοδόχο του καλάμου, ο ανελκυςτιρασ εκτελεί μόνο τισ 

κλιςεισ από τον κάλαμο και αγνοεί τισ εξωτερικζσ κλιςεισ από τουσ ορόφουσ. 

 

 

2.5   ΠΟΡΣΕ  ΘΑΛΑΜΟΤ 

 

Οι πόρτεσ ςτουσ καλάμουσ κα ανοίγουν και κα κλείνουν αυτόματα. 

Σο ςφςτθμα αναρτιςεωσ των φφλλων κακϊσ και οι υπόλοιποι μθχανιςμοί είναι αρίςτθσ 

καταςκευισ και ζτςι εξαςφαλίηονται  γριγοροι  και ακόρυβοι χειριςμοί. 

 

Σα φφλλα των κυρϊν κα είναι καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα DKP πάχουσ 1,00 mm με 

οριηόντιεσ ενιςχφςεισ κακϋ όλο το φψοσ τουσ που  κα εξαςφαλίηουν μεγάλθ αντοχι ζναντι 

χτυπθμάτων από άτομα ι  αντικείμενα.  

 

Σα φφλλα  κρζμονται από το επάνω μζροσ ςε ράγεσ από  κατεργαςμζνο  χάλυβα (καλιμπρζ) 

και  κυλοφν επάνω ςε ιςχυρζσ  ρόδεσ των οποίων τα ρουλεμάν  είναι κλειςτοφ τφπου και 

δεν  απαιτοφν λίπανςθ. 

Θ ςφνδεςθ των φφλλων μεταξφ τουσ κα γίνεται με ειδικό ςυρματόςχοινο με ςυντελεςτι 

επιμθκφνςεωσ πρακτικϊσ μθδζν. 

Σα φφλλα κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ςατινζ. 

το κάτω μζροσ τα φφλλα κα γλιςτροφν ςε αυλάκια προφίλ αλουμινίου μζςω ειδικϊν 

πλαςτικϊν ολιςκθτιρων. Επιπλζον, μια ιςχυρι λάμα ςυγκρατεί τθν πόρτα ςτο αυλάκι, ϊςτε 





να είναι αδφνατον το φφλλο να βγει από αυτό, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ φκοράσ 

πλαςτικοφ. 

 

Ο Κινθτιριοσ Μθχανιςμόσ   κα   είναι  τοποκετθμζνοσ ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ οροφισ του 

καλάμου. Αποτελείται   από   ζνα   τριφαςικό κινθτιρα και ζνα μειωτιρα ςτροφϊν με 

γρανάηια που ςυνδζονται μζςω του ςυςτιματοσ μοχλϊν με τθν κφρα του καλάμου τθν 

οποία κινεί ο κινθτιριοσ μθχανιςμόσ είναι επαρκοφσ ιςχφοσ για τθν  κίνθςθ των κυρϊν ςτθν 

μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα και λειτουργεί ζτςι ϊςτε να ζχει απόλυτο ζλεγχο τθσ 

ομαλισ λειτουργίασ τοφσ. 

 

Όταν ο κάλαμοσ φτάςει ςτον όροφο που ζχει κλθκεί, θ κφρα του φρζατοσ του ορόφου 

αυτοφ  ςυνδζεται μθχανικά με τθν κφρα του  καλάμου θ οποία παραςφρεται ςε κίνθςθ από 

τον  κινθτιριο μθχανιςμό κινιςεωσ των κυρϊν και οποίοσ  είναι ρυκμιςμζνοσ ςτο 

εργοςτάςιο, επιτρζπει όμωσ εφκολα μικρζσ ρυκμίςεισ επί τόπου του ζργου. 

 

Επάνω ςτο ςυγκρότθμα του κινθτιρα υπάρχουν ρυκμιηόμενοι  διακόπτεσ που κανονίηουν 

τα όρια κίνθςθσ των κυρϊν. 

 

θμειϊνεται ότι θ κφρα του καλάμου ζχει θλεκτρικι μανδάλωςθ με διπλό κφκλωμα. 

Ηλεκτρικοί διακόπτεσ κα εξαςφαλίηουν το άμεςο ςταμάτθμα του ανελκυςτιρα, αν κάποιοσ 

επιχειριςει να ανοίξει τθν κφρα του καλάμου  ενϊ αυτόσ κινείται. 

 

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που διακοπεί θ τροφοδότθςθ του κινθτιρα με ρεφμα (και μόνο τότε) 

είναι δυνατόν να ανοιχκεί θ κφρα του καλάμου   με τα χζρια. 

 

Ο τρόποσ επανανοίγματοσ των κυρϊν ςε περίπτωςθ εμποδίου, γίνεται μζςω ςυνδυαςμοφ 

φωτοκφτταρων και μθχανικισ αςφάλιςθσ (κόμπλερ) ςε παράλλθλθ λειτουργία. Εάν το ζνα 

ςφςτθμα υποςτεί βλάβθ τότε λειτουργεί το άλλο. 

 

2.6 ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΕ 

 

τον πυκμζνα του φρζατοσ κα τοποκετθκοφν επικακίςεισ κροφςεωσ, υδραυλικοφ τφπου, 

τόςο για τον κάλαμο όςο και για το αντίβαρο. Θ ικανότθτα απορροφιςεωσ ενζργειασ των 

προςκρουςτιρων κα είναι τζτοια, ϊςτε να φζρουν ςε κατάςταςθ θρεμίασ με επιβράδυνςθ 





μθ υπερβαίνουςα τθν επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ, τόςο το αντίβαρο όςο και τον κάλαμο 

πλιρωσ φορτωμζνο.   

 

Οι προςκρουςτιρεσ ςκοπό κα ζχουν τθν απορρόφθςθ ενζργειασ από τθν κροφςθ τουσ με 

τον κάλαμο ι το αντίβαρο. Σο πολφ με τθν πλιρθ ονομαςτικι ταχφτθτα και όχι ςε ελεφκερθ 

πτϊςθ του καλάμου ι αντίβαρου ςτθν απίκανθ περίπτωςθ που κανζνασ από τουσ 

παρακάτω οριακοφσ διακόπτεσ δεν κα λειτουργεί. 

 

2.7 ΖΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

 

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου κα γίνει πλιρθσ ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ από αρμόδιο 

φορζα και κα εκτελεςκοφν επί τόπου όλεσ οι δοκιμζσ που προβλζπονται από τον κανονιςμό 

ΕΛΟΣ ΕΝ 81.1 ςε ςυνδυαςμό με τθν εναρμονιςμζνθ οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ   95/16 

EC. 

 

Μζςα ςτο καλαμίςκο και ςε εμφανζσ ςθμείο κα τοποκετθκεί πινακίδα που αναγράφει: 

 Σον καταςκευαςτι  
 Σον αρικμό ςειράσ παραγωγισ και εγκαταςτάςεωσ του  ανελκυςτιρα  
 Σο προβλεπόμενο φορτίο 
 Σο ζτοσ καταςκευισ 
 Λεπτομερείσ οδθγίεσ χειριςμοφ για τουσ επιβαίνοντεσ 

 

Παρόμοιεσ πινακίδεσ κα τοποκετθκοφν εξωτερικά ςτισ κφρεσ του φρζατοσ  κοντά ςε 

φανερό ςθμείο.  

 

 

3.1    ΠΡΟΟΝΣΑ  ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ   

 

   Οι υμμετζχοντεσ  : 

• κα πρζπει να είναι Σεχνικά Γραφεία / Εταιρείεσ Εγκατάςταςθσ, Ανελκυςτιρων  

  καταχωρθμζνοι ςτο Μθτρϊο που τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ. 

 

• να είναι υποχρεωμζνοι να διακζτουν ςε ιςχφ τα κακοριηόμενα υπό του  





  Νόμου (ΦΕΚ 2604/22-12-2008, άρκρο 5) ςυνεργεία υντιρθςθσ ςε αρικμό και άδειεσ. 

 

•   κα πρζπει να διακζτουν: 

- εν ιςχφ Πιςτοποίθςθ κατά τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 14001:2004 και OHSAS 
18001 για τθν εγκατάςταςθ, υντιρθςθ και Εκςυγχρονιςμό Ανελκυςτιρων, 

- δυνατότθτα Σεχνικισ  Τποςτιριξθσ και εξυπθρζτθςθ πελατϊν, 
- επαρκζσ Σεχνικό Προςωπικό με μόνιμθ ςχζςθ εργαςίασ, 
- ςυνεργεία εξοπλιςμζνα και εφοδιαςμζνα με τα απαραίτθτα εργαλεία Ανελκυςτιρων, 
- τθν απαραίτθτθ Δομι και Οργάνωςθ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
3.2.   ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ  

    Οι ςυμμετζχοντεσ να ςυμπεριλάβουν επίςθσ ςτθν Σεχνικι  Προςφορά τουσ  τα 

    ακόλουκα  ςτοιχεία / πλθροφορίεσ: 

• Δομι και Οργάνωςθ. 

• Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ, επαγγελματικζσ άδειεσ κτλ. 

• Τλικοτεχνικι υποδομι. 

• Πιςτοποιθτικά Ποιότθτοσ που διακζτει, π.χ. ISO, κ.λ.π. 

• Πελατολόγιο. 
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                                                       ΠΡΟÏΣΑΜΕΝΟ    

                                     ΔΙΕΤΘΤΝΘ   ΣΕΧNΙΚΘ   ΤΠΘΡΕΙΑ 
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