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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ
Ε.Κ.Α.Β. ΠΑΤΡΑΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ετήσια συντήρηση ενός (1) υδραυλικού ανελκυστήρα
στη κεντρική είσοδο του ΕΚΑΒ Πάτρας (3 στάσεων, 4 ατόµων ηµιαυτόµατες πόρτες, µε πόρτες
θαλάµου έκαστος).
Ο συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση του ανελκυστήρα µία φορά το µήνα,
απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες παρουσία της αρµόδιας επιτροπής.
1. Η συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες από τη Νοµοθεσία διατάξεις. Ιδιαίτερα οι
εργασίες συντήρησης, που θα πραγµατοποιεί, θα είναι προβλεπόµενες από το Νόµο όπως
αναλυτικά περιγράφονται στον Ν. 3899/8.3.02 και στα πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ 81-1/99 και Ε.Λ.Ο.Τ.
ΕΝ 81-2/99 & την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425, ΦΕΚ Β’ 2604/22-12-2008.
2. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους ανελκυστήρες µία φορά κάθε
ηµερολογιακό µήνα. Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαµβάνεται και η αντικατάσταση
αναλωσίµων, όχι των ανταλλακτικών, χωρίς επιπλέον χρεώση για το ΕΚΑΒ. Ο συντηρητής είναι
υποχρεωµένος να προσέρχεται στο Ε.Κ.Α.Β. σε περίπτωση βλάβης του ανελκυστήρα σε διάστηµα
µικρότερο των 2 ωρών για την αποκατάστασή της. Είναι δε υπεύθυνος για την απρόσκοπτη
λειτουργία του ανελκυστήρα. Σε περιπτώσεις προγραµµατισµένης συντήρησης για αντικατάσταση
και ρύθµιση βλάβης, ο συντηρητής υποχρεούται να δηλώσει στο Ε.Κ.Α.Β., εγγράφως και
εγκαίρως, τον προγραµµατισµό και την προβλεπόµενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας.
3. Ο συντηρητής θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των
ανελκυστήρων σε περίπτωση ατυχήµατος. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για τη
συντήρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο και τα ασφαλιστήρια θα πρέπει να προσκοµισθούν
στο Ε.Κ.Α.Β.
4. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τα καθοριζόµενα υπό του Νόµου συνεργεία σε
αριθµό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών για το
προσωπικό που χρησιµοποιεί.
5. Ο εργολάβος – συντηρητής θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε Αδειούχος Συντηρητής µε άδεια
λειτουργίας Συνεργείου Συντήρησης Ανελκυστήρων της ∆/νσης Βιοµηχ. και Ορυκτού Πλούτου (είτε
Τεχνική Εταιρεία η οποία θα διαθέτει την κατά Νόµο απαιτούµενη άδεια Συντήρησης
Ανελκυστήρων), εγγεγραµµένος στα µητρώα της ∆/νσης Βιοµηχ. και Ορυκτού Πλούτου, σαν
συντηρητής – εγκαταστάτης ανελκυστήρων.
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε την προσκόµιση αντίστοιχων βεβαιώσεων.
Η ανάληψη της συντήρησης θα πρέπει να γίνει µε δήλωση του ενδιαφεροµένου.
6. Επίσης είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει βιβλία συντήρησης – επιθεώρησης των
ανελκυστήρων θεωρηµένα από τη ∆/νση Βιοµηχ. και Ορυκτού Πλούτου, στα οποία θα τηρείται
χωριστή µερίδα παρακολουθήσεως ενός εκάστου των εγκατεστηµένων στο Ε.Κ.Α.Β.
ανελκυστήρων και το οποίο θα ενηµερώνεται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου για
τη συντήρηση και επισκευές.
Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως εντός του χώρου του Ε.Κ.Α.Β. και συγκεκριµένα στα
Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή για έλεγχο από τους
αρµόδιους τεχνικούς της ∆ιεύθυνσης ή και µελών της ∆ιοίκησής του.
7. Ο συντηρητής θα δώσει τιµές για συντήρηση του ανελκυστήρα ανά µήνα αναλυτικά. Στην τιµή
αυτή θα περιλαµβάνονται οι εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεις καθώς και εργασίες
αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές παρουσιαστούν, χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών ή
επισκευές στοιχείων (π.χ. περιελίξεις κινητήρων, επισκευές στοιχείων µειωτήρα κ.λ.π.).
8. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος θα υπογράψει σύµβαση για συντήρηση ανελκυστήρα. Το Ε.Κ.Α.Β.
θα καταβάλλει µηνιαίως στον ανάδοχο το ανωτέρω ποσό της συντήρησης. Οποιοδήποτε άλλο
ποσό αξίας νέου ανταλλακτικού ή επισκευής (µηχανουργικής κατεργασίας, περιέλιξη κ.λ.π.) θα
καταβάλλεται κατόπιν προέγκρισης από τις αρµόδιες υπηρεσίες και θα είναι διαφορετικό από τα
ποσά που αναφέρονται στον κατάλογο των ανταλλακτικών. Ο συντηρητής θα πρέπει οπωσδήποτε

να λάβει γνώση της κατάστασης των εγκαταστάσεων πριν την κατάθεση της προσφοράς. Εάν
διαπιστωθεί, από την επίσκεψη των εγκαταστάσεων, ότι θα πρέπει να περιγραφούν και άλλα
ανταλλακτικά που δεν περιγράφονται στις συνηµµένες καταστάσεις, αυτά θα αναφερθούν και θα
τιµολογηθούν ξεχωριστά από τις αναφερόµενες κατηγορίες. Οι τιµολογήσεις των ανταλλακτικών
αυτών δεν θα ληφθούν υπ’ όψη στην επιλογή του
µειοδότη, θα είναι όµως δεσµευτικές για τον ανάδοχο.
9. Ο συντηρητής θα πρέπει να προσκοµίσει οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο επιστολές καλής
εκτέλεσης για συντήρηση των ανελκυστήρων από ∆ηµόσιους Οργανισµούς. Επίσης θα πρέπει να
δηλώσει (µε βεβαιώσεις από τη ∆/νση Βιοµηχ. και Ορυκτού Πλούτου), το συνολικό αριθµό των
ανελκυστήρων που είναι καταχωρηµένος για συντήρηση στη µερίδα του, καθώς επίσης και
βεβαιώσεις (από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες) που αναφέρουν τον αριθµό των τεχνικών και
τις άδειες του προσωπικού που απασχολεί.
10. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί µέρους, θεωρούνται απαραίτητες για τη
συµµετοχή και την ανάληψη συντήρησης µε ποινή αποκλεισµού.
11. Τέλος κατά την ανάληψη της συντήρησης εάν ο ανάδοχος δεν έχει συµµορφωθεί µε τις
προαναφερόµενες υποχρεώσεις εντός 45 ηµερών, συνολικά και επί µέρους, το Ε.Κ.Α.Β. διατηρεί
το δικαίωµα έκπτωσης.

