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ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  
 

     Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ανελκυστήρα του ΚΑΠΗ 
Δοξάτου η οποία είναι απαραίτητη να γίνεται κάθε μήνα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία 
του και επιβάλλεται από το νόμο  διότι η έλλειψη τακτικής συντήρησης έχει ως αποτέλεσμα την 
γρήγορη φθορά των εξαρτημάτων και την εμφάνιση βλαβών, οι οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν αποκλεισμό ανθρώπων.  
    Ο τύπος του ανελκυστήρα είναι : Υδραυλικός 600kg, δύο στάσεων, αυτόματος και με αυτόματη 
πόρτα θαλάμου). 
     Η διάρκεια είναι για δώδεκα μηνιαίες συντηρήσεις ξεκινώντας από τον Απρίλιο 2020 έως και 
Μαρτιο 2021. 
Αναλυτικά η συντήρηση θα περιλαμβάνει  

1. ¨Έλεγχο και ρύθμιση των ηλεκτρικών-μηχανικών διατάξεων ασφαλείας του ανελκυστήρα 
καθώς και όλων των υπολοίπων εξαρτημάτων 

2. Λίπανση οδηγών 
3. ¨Έλεγχο και ρύθμιση κλειδαριών 
4. Έλεγχο και ρύθμιση εξωτερικών θυρών 
5. Έλεγχο και ρύθμιση εσωτερικών θυρών 
6. Έλεγχος φωτισμού ασφαλείας 
7. Έλεγχος κουδουνιού 
8. Έλεγχος λαδιών 
9. Έλεγχος συρματόσκοινων 
10. Έλεγχος τροχαλίας 
11. Έλεγχος μηχανής-κινητήρα (μηχανικός) 
12. Έλεγχος καζανιού –μπλοκ βαλβίδων (υδραυλικός) 
13. Έλεγχος αντίβαρων (μηχανικός ανελκυστήρα) 
14. Έλεγχος λειτουργίας στοπ 
15. Έλεγχος ρελέ διαφυγής 
16. Έλεγχος απεγκλωβισμού 
17. Έλεγχος φωτισμού ασφαλείας 
18. Έλεγχος φωτισμού φρεατίου 
19. Έλεγχος στάσεων (πως σταματά ο ανελκυστήρας) 
20. Έλεγχος κομβιοδόχων 
21. Έλεγχος στα φρένα (μηχανικός) 
22. Έλεγχος διακοπτών τερματικών-προτερματικών 
23. Καθαρισμός φρεατίου 
24. Καθαρισμός θαλάμου 
25. Καθαρισμός μηχανοστασίου 
26. Έλεγχος πίνακα ανελκυστήρα 
27. Δωρεάν αποκατάσταση βλαβών στον ανελκυστήρα  



28. Γρήγορη ανταπόκριση στις βλάβες και τηλεφωνική υποστήριξη 
 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό  

       Το ύψος της δαπάνης της υπηρεσίας  προϋπολογίζεται ενδεικτικά έως το  ποσό των 
1.920,00 € συνολική δαπάνη,  
  
  Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 15/6264.01 του προϋπολογισμού 2020 του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου και θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 2021 κατά το ποσό που 
αναλογεί σε  αυτό. 
   Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης του ανελκυστήρα του ΚΑΠΗ Δοξάτου 
θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού με έρευνα τιμών. 
  Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
4412/2016. 
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