
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ηράκλειο,  23/12/2010 
    ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων 
ΤΜΗΜΑ: Κτιριακών  Έργων              ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου 
Αρμόδιος: Σ. Γέμελας       Ανδρόγεω» 
Τηλέφωνο: 2810 399184     Κ.Α.  30-7135.022 
                                                                  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 157840 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Περίληψη: Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια “Προμήθεια και 
εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω”με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις: 
1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 
2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
3) Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του 
Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
4) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 
5) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
6) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 
παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 
7) τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

 
Β) Την Π1/3118/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας περί εφαρμογής του  Ε.Π.Π. έτους 2010  
 
Γ) Την  601 / 2010  απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 

 



Περιγραφή είδους Ανελκυστήρες 

Κωδικός αριθμός του αρχείου 
Ειδών του ΕΠΠ 42 / 41 / 61 / 00 / 6 

Ποσότητα 2 

Μονάδα μέτρησης ΤΕΜ. 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 68.000 

Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΟΔΑ 

 
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1) Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής 
 

2) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 
 
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα  την 21/01/2011 ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 10:30 πμ.  

  Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 
οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 
 

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 
 α) φυσικά πρόσωπα,  
 β) νομικά πρόσωπα  
 γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 
 δ) συνεταιρισμοί 



 
2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα 
εξής δικαιολογητικά:  
 
α)   Οι Έλληνες πολίτες:  
 
1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
 
2.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. 
 
3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
 
4.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   
 
5.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και άδεια εγκαταστάτη ανελκυστήρων 
εκδιδόμενη από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχίας, που θα έχουν εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο 
προβλέπει η διακήρυξη. 
γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης της 
προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 
 
β)   Οι αλλοδαποί:  
 
1.   Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
 
3.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 
περιπτώσεις (3) και (4) .  
 
4.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 
καταλόγους και άδεια εγκαταστάτη ανελκυστήρων, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 



(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
γ)   Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  
 
δ)   Οι συνεταιρισμοί:   
 
1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  

 
ε)   Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

 
1.   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση.  
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην 
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που 
διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 
προσφορά σχετικά με αυτό.  
  
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συμβολαιογράφο.  
 
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 
νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   
 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1) Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 
 

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές 
τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα 
παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  
 
2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα 
κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον 
για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις 
βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση 
εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη 
διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.  



Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που 
δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή 
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να 
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του 
νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την 
οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  
 
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 
 

2) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
 

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο 
καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                
               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
               β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
               γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης 
               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
               ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 
 
2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
 
3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη. 
 
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 
μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 
7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές. 

 
3) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

 



1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει 
τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 
προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  
 
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς.  
 
3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την 
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από 
τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

  
4) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 
κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 
 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, 
ως απαράδεκτες.   
 
  

5) Τιμή προσφοράς 
 

1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
 
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον 
διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
 
4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
 
Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με 
κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  
 
Και θα συμληρώνονται στο τιμολόγιο προσφοράς 
 
5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται 
υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

 



6) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του 
ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά 
τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο  
 
7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του 
προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών. 

 
8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

6) Υποβολή προσφορών 
 

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: 
 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΟΔΟΣ: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 ΗΑΡΚΛΕΙΟ 
Τ.Κ: 71202 
 
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 21/01/2011 ημερομηνία & 10:30 π.μ. 

ώρα, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών.  

Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού μέχρι 

την  10:30 πμ ώρα. 

 
4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 

7) Εγγυήσεις 
 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος 
μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 
 



4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση 
κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των 
τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω 
επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του 
Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  
 
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
6) Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα B 
 

8) Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 
ημερών. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Αποσφράγιση προσφορών 
 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής 
και αποσφράγισης προσφορών. 
 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με 
την παρακάτω διαδικασία: 
 
Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από 
την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία 31/01/2011 και ώρα 10:00 πμ στο 
δημοτικό κατάστημα. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

2) Αξιολόγηση προσφορών 
 

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης,  

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,  

γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 



Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η 
οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διακήρυξης. 

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3) Ενστάσεις 
 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, 
ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
 
α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό 
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της 
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα..  
 
β.   Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου 
 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, προ της  
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   
 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 

1) Κατακύρωση 
 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
 
2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 
να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 
152 του Ν.3463/06. 
 

Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  
 

1) Χρόνος παράδοσης των υλικών 



 
Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα 120 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικού). 

 
2) Παραλαβή των υλικών 

 
1) Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μετά την παράδοση των 
υλικών. 

3) Τρόπος πληρωμής 
 

1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 
2) Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από 
αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 
(ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 
απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
 
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

 
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Ηράκλειο, Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος. Τηλέφωνο 

2810399185. 

 
Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
1) Δημοσίευση 

 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στην οικονομική 

εφημερίδα Δημοπρασιών  και Πλειστηριασμών καθώς και στην τοπική ημερησία 

εφημερίδα ………………-…………......................, επίσης στις ημερήσιες 

νομαρχιακές εφημερίδες ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ και ΠΑΤΡΙΣ και στην εβδομαδιαία 

νομαρχιακή εφημερίδα  ΠΟΛΙΤΕΙΑ Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης 



στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. 

2) Κόστος δημοσίευσης 

Το κόστος όλων των παραπάνω δημοσιεύσεων και για οσεσδήποτε επαναλήψεις που θα γίνουν 

χωρίς υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο της προμήθειας. 

 
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

α/α   
       Καμπανός Κώστας 
 Αντιδήμαρχος Ηρακλείου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Προδιαγραφές  
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
 
Χρήση Ανελκυστήρα   Επιβατών  
 
Τύπος ανελκυστήρα  Ηλεκτρομηχανικός χωρίς μηχανοστάσιο οικολογικής 
τεχνολογίας  
 
Συνεργαζόμενοι θάλαμοι 2 για φορτίο 450kg έκαστος και ονομαστική ελάχιστη 

ταχύτητα 1,00m/sec 
 
Φορτίο 450kg έκαστος    
 
Ταχύτητα  1,0m/sec για φορτία 450kg 
 
Διαδρομή   21m  
 
Αριθμός              8  
θυρών φρέατος    
 
Αριθμός. Εισόδων   1 
Θαλάμου    
 
Λειτουργία   Full Collective Selective Duplex  
 
Οδήγηση   Μεταβλητής συχνότητας (inverter) 
 
Θέση Μηχανής   Στο πάνω μέρος του φρεατίου του ανελκυστήρα. Δεν 
απαιτείται  

μηχανοστάσιο 
 
Εκκινήσεις ανά ώρα  Έως 150 εκκινήσεις ανά ώρα για ταχύτητα 1,0m/sec 
 
Ακρίβεια Χωροστάθμησης +/-3 mm 
 
Διαστάσεις φρεατίων  Πλάτος: 1020 / 1050, Βάθος: 1900 (mm) 
 
Εσωτερικές Διαστάσεις  
Θαλάμου:   Πλάτος: 900, Βάθος: 1250, Ύψος: 2200 (mm) 
 
Τύπος θυρών  
Θαλάμου / Φρέατος  Αυτόματη αναδιπλούμενη τύπου BUS / Ημιαυτόματες 
 
Διαστάσεις θυρών  
Θαλάμου / Φρέατος  Καθαρό άνοιγμα σε mm 750 
 
Ηλεκτρική Παροχή  380/ 400 / 415 Voltage, 50 Hertz 
 
Κινητήριος μηχανισμός  Σύγχρονος κινητήρας χωρίς μειωτήρα (νέας οικολογικής 
τεχνολογίας) 
 
Ανάρτηση   2:1 
 
Ισχύς κινητήρα   3 έως 5 kW (για εξοικονόμηση ενέργειας) 
 
Πίνακας αυτοματισμών  Με λειτουργία μικροεπεξεργαστών 
 
 



 

Μονάδα Μετάδοσης Κίνησης 

Κινητήριος Μηχανισμός 
Η μηχανή θα είναι χωρίς μειωτήρα, με μονοκόμματο κύριο άξονα, ενσωματωμένη τροχαλία 
μετάδοσης κίνησης και δισκόφρενο. Η κύρια πέδη θα είναι ένα δισκόφρενο με ανεξάρτητη 
διπλή δράση ικανό να χειριστεί το φορτίο σε κάθε καλίμπρα. 
Στην περίπτωση μη ανιχνεύσιμης φθοράς της πέδης, η πέδη δεν θα ανυψώνεται εμποδίζοντας 
έτσι την περαιτέρω λειτουργία του ανελκυστήρα 

 
Έλεγχος Κίνησης 

Μετάδοση Κίνησης (VF) 
Θα παρέχονται ένας Κλειστό Βρόχος AC, μια Μεταβλητή Συχνότητα, ένας έλεγχος κίνησης και 
ένα προφίλ ταχύτητας. Το σύστημα ελέγχου ταχύτητας, το οποίο βασίζεται σε 
μικροεπεξεργαστή θα διαθέτει ένα ψηφιακό σύστημα ανάδρασης κλειστού βρόγχου 
εξασφαλίζοντας ότι η πραγματική ταχύτητα του κινητήρα είναι εναρμονισμένη με ένα 
επιβαλλόμενο μοντέλο κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της διαδρομής, δηλαδή 
επιτάχυνση, πλήρη ταχύτητα κίνησης και επιβράδυνση. Όλες οι φάσεις της διαδρομής θα 
ελέγχονται ανεξάρτητα από το φορτίο ή τη κατεύθυνση της διαδρομής 
 
Οι τιμές επιτάχυνσης και επιβράδυνσης θα είναι εύκολα ρυθμιζόμενες στο επί τόπου από το 
ειδικευμένο προσωπικό και θα είναι αρχικά ρυθμισμένες στα 1.2 m/s2 

 
Απόδοση Μετάδοσης Κίνησης 

Χρόνος Μετακίνησης μεταξύ ορόφων 
Ο κατασκευαστής του ανελκυστήρα θα εγγυηθεί τον χρόνο από όροφο σε όροφο για μια 
απόσταση ορόφου 3m. 

 
Ακρίβεια Στάθμευσης 
Η ακρίβεια στάσης δεν θα είναι μεγαλύτερη του +/- 3mm πριν την φόρτωση και εκφόρτωση 
του θαλάμου. Η μηχανική πέδη δεν θα είναι ενεργή πριν ο θάλαμος σταματήσει ηλεκτρικά και 

σε μηδενική ταχύτητα.  

 
Ισοστάθμιση 
Για την αντιστάθμιση της έντασης του ιμάντα υπό διάφορες συνθήκες φορτίου, θα διατίθεται 
ένα αυτόματο σύστημα εκ νέου χωροστάθμησης για να εξασφαλίζει ότι ο θάλαμος παραμένει 
πάντα εντός της ζώνης χωροστάθμησης του δαπέδου.  

 
Θάλαμος 

Σασί 
Το πλαίσιο στήριξης είναι κατασκευασμένο από σιδηροδοκούς σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε 
να παρέχεται μια άκαμπτη υποστήριξη στο περίβλημα του θαλάμου 
Ο μηχανισμός ασφαλείας του ανελκυστήρα θα στερεώνεται στα άκρα του σασί του θαλάμου 
και θα λειτουργεί μέσω ενός επιτηρητή υπερτάχυνσης. Τα πέδιλα ολίσθησης και οι ρόδες 
κύλισης  θα στερεώνονται στην κορυφή και τη βάση του σασί του θαλάμου ώστε 
εμπλεκόμενα με τους οδηγούς να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα.  

 
Πλατφόρμα 
 
Η πλατφόρμα του θαλάμου θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από χάλυβα 

 
Εσωτερικό Θαλάμου  
Το περίβλημα του θαλάμου θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα 

 
Λαμπάς Θαλάμου  
Ο λαμπάς του θαλάμου θα είναι από χάλυβα. Το τελείωμα του θα είναι ανοξείδωτο Satin 
(220) 



 

Οροφή θαλάμου 
 
Η οροφή του θαλάμου θα έχει γερή κατασκευή και θα λαμβάνει υπόψη και το φορτίο των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για τη συντήρηση / επιθεώρηση των επισκευών.  
Το τελείωμα της θα είναι επίπεδο με σποτ αλογόνου από ανοξείδωτο Satin 
 

 

Δάπεδο 
 

Το δάπεδο θα έχει τελείωμα από αντιολισθητικό γκρι ελαστικό 
 
 

Κομβιοδόχος Θαλάμου 
 
Η Κομβιοδόχος Θαλάμου θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.  
Θα είναι επίπεδη τύπου πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα satine χωνευτή μέσα στην επένδυση 
θαλάμου. 
Η ακριβή θέση της θα καθορίζεται από τη φορά των θυρών έτσι ώστε να είναι ορατή στους 
χρήστες του ανελκυστήρα καθώς αυτοί εισέρχονται στο θάλαμο. Η Κομβιοδόχος θα έχει καθ’ 
όλο το ύψος της δύο φωτιστικά φθορίου. 
Τα κομβία επιλογής ορόφου θα έχουν ματ επιφάνεια και θα διαθέτουν φωτισμό τύπου led σε 
κόκκινο χρώμα που θα δηλώνει ότι έχει πατηθεί.  
Θα παρέχονται κομβία για την εισαγωγή κλήσεων ορόφου, ανοίγματος θύρας και 
Συναγερμού. 
Διακοσμητικά επιθέματα κομβίων επιλογής ορόφων 
Θα έχουν διακοσμητικά επιθέματα των οποίων η επιφάνεια θα είναι σατινέ επιχρωμιωμένη με 
ανάγλυφους αριθμούς 15mm και γραφή “Braille”  
Οθόνη ενδείξεων Κομβιοδόχου Θαλάμου 
Θα περιλαμβάνεται ένας δείκτης θέσης σε satine χρώμιο, Ο δείκτης θέσης θα έχει οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD), η οποία θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι ορατή από κάθε 
γωνία. Η Κομβιοδόχος Θαλάμου θα περιλαμβάνει επίσης: 

 Πλακέτα φορτίου σε Kg, αριθμός επιβατών και αριθμός παρτίδας του ανελκυστήρα 
 Κομβίο για την εσωτερική εντολή ανοίγματος των θυρών 
 Κομβίο για σήμα κινδύνου. 
 Κλειθροδιακόπτη για την ανεξαρτητοποίηση της λειτουργίας του ανελκυστήρα και 

λειτουργίας του με εντολές που δίνονται από το εσωτερικό του θαλάμου 
 Ένδειξη υπερφόρτωσης του θαλάμου.  
 Φωτιστικό ασφαλείας για την περίπτωση διακοπής του ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. 

 
 
Φωτισμός Θαλάμου 
 
Ο φωτισμός θα παρέχεται από δύο καλυμμένες λυχνίες φθορισμού προσαρμοσμένες κάθετα 
στις δύο άκρες της Κομβιοδόχου θαλάμου του ανελκυστήρα και από την οροφή θαλάμου με 
σποτ αλογόνου. 
 

 
Τελείωμα Τοιχωμάτων Θαλάμου 
 
Το τελείωμα των τοιχωμάτων θαλάμου θα είναι από ανοξείδωτο satin (220) 
 
 
Εξαρτήματα Θαλάμου 
 
Θα παρέχεται χειρολαβή.  Ο σχεδιασμός της θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές του 
ΕΝ81 – 7.  
Το άκρο της θα είναι ενσωματωμένο στα τοιχώματα του θαλάμου. 
Θα παρέχεται χειρολαβή στην απέναντι από την είσοδο του θαλάμου πλευρά. 
 
Θύρα Θαλάμου 
 



Η είσοδος του θαλάμου θα είναι εξοπλισμένη με μια τετράφυλλη αναδιπλούμενη θύρα 
(κεντρικού ανοίγματος 80cm – 75cm) X 2 m 
Το τελείωμα της, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα satin 

 
Μηχανισμός λειτουργίας θύρας θαλάμου 

 
Στην οροφή του θαλάμου θα είναι τοποθετημένος ελεγχόμενος μηχανισμός μεταβλητής τάσης 
για την αυτόματη λειτουργία της. Η ταχύτητα ανοίγματος – κλεισίματος της θα 
προγραμματίζεται απ’ ευθείας στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας της.  
Σε περίπτωση που η θύρα συναντά εμπόδιο κατά το κλείσιμο, θα ανοίγει πάλι μέσω 
ηλεκτρομηχανικού συστήματος ανίχνευσης (ελατήρια και ηλεκτρική επαφή) και ηλεκτρονικού 
συστήματος υπερφόρτωσης του κινητήρα της (από τον ηλεκτρονικό μηχανισμό της). 
Όταν στάματα ο θάλαμος σε μια αποβίβαση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι θύρες 
παραμένουν ανοιχτές θα πρέπει να είναι ελεύθερα ρυθμιζόμενο για ανταπόκριση σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές κλήσεις.  
Ο μέγιστος θόρυβος θύρας μετρημένος ένα μέτρο από την είσοδο αποβίβασης δεν θα 
υπερβαίνει τα 55dB(A). 

 
Προστασία Θύρας Θαλάμου για Επιβαίνοντες 
Θα παρέχεται ηλεκτρομηχανικός και ηλεκτρονικός μηχανισμός επαφής που θα ακυρώνει το 
κλείσιμο της θύρας και θα δίνει εντολή ανοίγματος.  

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Duplex Full Collective Microprocessor Control 
 
Με το σύστημα ελέγχου με μικροϋπολογιστή διατηρείται η βασική λειτουργία Duplex 
Collective Selective των συμβατικών συστημάτων εμπλουτισμένου με ειδικές λειτουργίες και 
με μεγαλύτερη ταχύτητα αντιδράσεως και απόδοση. Η βασική λειτουργία είναι η εξής: Σε 
κάθε όροφο θα υπάρχει μια κοινή Κομβιοδόχος για τους δύο ανελκυστήρες με ένα κουμπί 
ανόδου (για να καλείται ο ανελκυστήρας που έχει κατεύθυνση προς τα πάνω) και ένα κουμπί 
καθόδου (για να καλείται ο ανελκυστήρας που έχει κατεύθυνση προς τα κάτω) και αντίστοιχες 
φωτεινές ενδείξεις καταγραφής κλήσεως. Στην τελευταία επάνω και την τελευταία κάτω 
στάση η κοινή Κομβιοδόχος ευνόητο είναι ότι έχει ένα μόνο κουμπί. Στον κάθε θάλαμο θα 
υπάρχει μία Κομβιοδόχος με αριθμό κουμπιών ίσο με τους εξυπηρετούμενους ορόφους. Κάθε 
ανελκυστήρας θα απομνημονεύει όλες τις καταγραφόμενες κλήσεις και θα απαντάει τις 
κλήσεις αυτές (εσωτερικές και εξωτερικές) προς την κατεύθυνση της πορείας που έχει και 
κατά σειρά ορόφων. Αυτή είναι η λειτουργία COLLECTIVE - SELECTIVE. 
Η λειτουργία DUPLEX συνίσταται στο ότι καμία από τις εξωτερικές κλήσεις δεν θα απαντηθεί 
από περισσότερους του ενός ανελκυστήρα. Μόλις μια εξωτερική κλήση εξυπηρετηθεί από ένα 
ανελκυστήρα, ακυρώνεται από την μνήμη του άλλου. Η ανάθεση μιας κλήσεως στον ένα ή 
στον άλλο ανελκυστήρα γίνεται δια συνεχούς συνεννοήσεως μεταξύ των μικροεπεξεργαστών 
των δύο ανελκυστήρων. Ο καθένας από τους οποίους υπολογίζει πολλές φορές το 
δευτερόλεπτο τον χρόνο που χρειάζεται για να απαντήσει την κάθε καταγραμμένη εξωτερική 
κλήση (παίρνοντας υπ' όψη του και τις υποχρεώσεις του για εξυπηρέτηση των 
καταγραμμένων κλήσεων στον θάλαμό του). 
Η εξυπηρέτηση της κάθε κλήσης ανατίθεται στον ανελκυστήρα που (εν όψει των συνεχώς 
μεταβαλλόμενων συνθηκών - νέες κλήσεις, βλάβη ή καθυστέρηση της πόρτας ενός 
ανελκυστήρα, κλπ.) τελικά θα χρειασθεί το μικρότερο χρόνο να την απαντήσει. Στάθμευση. Ο 
πρώτος ανελκυστήρας που θα εξυπηρετήσει όλες τις ανατεθειμένες σ' αυτόν κλήσεις, πηγαίνει 
στο ισόγειο (ή άλλον προκαθορισμένο όροφο) και σταθμεύει. Τότε ο δεύτερος ανελκυστήρας, 
όταν κι αυτός τελειώσει, παραμένει στον όροφο της τελευταίας εξυπηρετηθείσας κλήσης 
(εκτός αν κάποιος όροφος έχει αποκλεισθεί ως όροφος σταθμεύσεως, οπότε πηγαίνει σε 
άλλον προκαθορισμένο όροφο). 
 
 



Αποβίβαση 

Θύρες Φρέατος 

Ημιαυτόματες Θύρες 
Οι θύρες του φρεατίου κρίθηκαν ότι είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και δεν θα 
αντικατασταθούν. Θα αντικατασταθούν οι κλειδαριές τους με νέες πιστοποιημένες με σύστημα 
μηχανικής προμανδάλωσης σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Με τον 
συνδυασμό των παραπάνω μανδαλώσεων καθίσταται βέβαιο ότι ο ανελκυστήρας δεν θα 
ξεκινήσει αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές. 
Προβλέπεται και ειδικό κλειδί με το οποίο το αρμόδιο πρόσωπο μπορεί να ανοίξει μία πόρτα 
φρέατος αν παραστεί ανάγκη. Και τότε, όμως η κίνηση του ανελκυστήρα διακόπτεται 
ακαριαία. Θα αντικατασταθούν επίσης οι επαφές τους στις κάσες και στα φύλλα τους. Θα 
ελεγχθούν επίσης και θα ρυθμιστούν όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα τους.  
 

Κομβιοδόχοι Ορόφων 
 
Λειτουργία Full Collective: Σε κάθε ενδιάμεσο όροφο θα τοποθετηθεί Κομβιοδόχος από 
πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα περιλαμβάνουσα δύο κομβία κλήσεως, ένα για την άνοδο και ένα 
για την κάθοδο και τα αντίστοιχα φωτεινά βέλη που θα δείχνουν την καταγραφή της 
κλήσεως. Στους ακραίους ορόφους οι κομβιοδόχες θα φέρουν ένα μόνο κομβίο και ένα βέλος 
ανόδου – καθόδου αντίστοιχα. Προκειμένου για δίδυμους ανελκυστήρες ελεγχόμενους με το 
σύστημα DUPLEX COLLECTIVE SELECTIVE, σε κάθε όροφο θα προβλεφθεί μία Κομβιοδόχος, η 
οποία θα τοποθετηθεί μεταξύ των δύο θυρών του ορόφου. 
Κλειθροδιακόπτης express: Ο έλεγχος των κλήσεων από το θάλαμο, έτσι ώστε κατ’ 
επιλογή να λειτουργούν τα μπουτόν των ορόφων ή όχι επιτυγχάνεται ως εξής: 
- Ο έλεγχος των κλήσεων θα γίνεται μέσω ενός κλειθροδιακόπτη ευρισκόμενου στην  

κομβιοδόχο του θαλάμου. 
- Ο συγκεκριμένος Κλειθροδιακόπτης θα είναι δύο θέσεων με δυνατότητα αφαίρεσης 
του  

κλειδιού και στις δύο θέσεις. 
- Στην θέση “α” τα μπουτόν των ορόφων θα λειτουργούν, ενώ στη θέση “β” δεν θα 
λειτουργούν. 
- Ανεξάρτητα από τις θέσεις “α” ή “β”, ο ανελκυστήρας θα μπορεί να κληθεί από την 
κομβιοδόχο  

του θαλάμου. 
Δείκτης θέσεως ορόφου: Μέσα στην κομβιοδόχο του ισογείου τοποθετείται δείκτης  
DIGITAL όπου θα δείχνει τη θέση του κάθε θαλάμου κάθε στιγμή. 
Βέλη πορείας-προσεχούς πορείας με φωτεινή σήμανση 
 Φωτεινά βέλη ανόδου καθόδου ενσωματωμένα στις εξωτερικές κομβιοδόχους σε όλους τους 
ορόφους. Όταν ο θάλαμος φθάνει στον όροφο, φωτίζεται το βέλος που αντιστοιχεί στην 
προσεχή πορεία του ανελκυστήρα. 
Ηχητική ένδειξη αφίξεως θαλάμου στον όροφο (Gong): Κατά την άφιξη του θαλάμου 
στον όροφο υπάρχει και ηχητική ένδειξη (GONG). 

 
Εξαρτήματα φρέατος 
Οδηγοί θαλάμου: Οι οδηγοί θα είναι προελεύσεως  Δ. Γερμανίας κατασκευασμένοι από 
χάλυβα St37 με πλανισμένη την επιφάνεια ολισθήσεως. Θα συνοδεύονται από τις αναγκαίες 
πλάκες συνδέσεως τους, επίσης κατασκευής του ίδιου εργοστασίου.  
Οι οδηγοί θα στηριχθούν στον πυθμένα του φρέατος και επομένως ο υπολογισμός τους θα 
γίνει για λύγισμα. 
Οι αμφιδέτες (κλέμμες) θα είναι χαλύβδινοι ελατηριωτού τύπου (όχι από χυτοσίδηρο), ώστε 
να επιτρέπουν την καθ' ύψος κίνηση των οδηγών.  
Τα στηρίγματα θα είναι ισχυρής κατασκευής, ρυθμιζόμενα και θα στερεώνονται στα 
τοιχώματα του φρέατος με βύσματα.  Η τεχνοτροπία τοποθετήσεως των οδηγών είναι η μόνη 
κατάλληλη για ανελκυστήρες υψηλών ταχυτήτων και εξασφαλίζει τέλεια ευθυγράμμιση 

 
Αντίβαρο – Οδηγοί Αντιβάρου: Το αντίβαρο θα αποτελείται από ένα πλαίσιο παρόμοιο με 
εκείνο του θαλάμου (από σιδηροδοκούς Π), μέσα στο οποίο τοποθετούνται χυτοσιδηρά 
τεμάχια ορθογωνικής διατομής με τρόπο που να μην επιτρέπει σε καμιά περίπτωση την 
αποσύνδεσή τους. 
Στο πάνω και κάτω μέρος του και από τις δύο πλευρές του το αντίβαρο θα φέρει πέδιλα 
ολισθήσεως με επίστρωση ειδικού πλαστικού όμοιου με εκείνο των πέδιλων του θαλάμου. 



Οι οδηγοί του αντίβαρου θα είναι εν ψυχρώ εξελασμένοι από χάλυβα St37. Ως προς την 
στερέωση και τοποθέτηση θα είναι όμοιοι με τους οδηγούς του θαλάμου.  
 
Συσκευή Αρπάγης θαλάμου:  Απαιτείται πλήρης πιστοποιημένη για ταχύτητα 1 m/sec. 

 
Συσκευή Αρπάγης Αντιβάρου: Δεν απαιτείται γιατί δεν υπάρχει προσπελάσιμος χώρος 
κάτω από το φρεάτιο. 
 
Ιμάντες αναρτήσεως θαλάμου : Ο θάλαμος θα αναρτάται από επίπεδης κατασκευής 
ατσάλινους ιμάντες καλυμμένους  από πολυουρεθάνη σε αριθμό ικανό να παρέχουν 
συντελεστή ασφαλείας 12.  

 
Αλυσίδα Αντιστάθμισης: Δεν θα απαιτηθεί, εάν ο  κινητήριος μηχανισμός διαθέτει ειδικό 
σύστημα οδήγησης 

 
Προσκρουστήρες: Ελαστικού τύπου για ταχύτητα 1.0m/s πιστοποιημένους. 
  
Ηλεκτρική καλωδίωση: Θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες μονωμένες καλωδιώσεις και 
κανάλια. 
 
 
 

Απεγκλωβισμός 
 

Αυτόματος απεγκλωβισμός με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  
 
Ενσωματωμένο σύστημα αυτόματου απεγκλωβισμού που ενεργοποιείται από σύστημα 
σφραγισμένων επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών (μπαταριών). Η συσκευή αυτή διασφαλίζει 
τη συνέχιση της λειτουργίας του ανελκυστήρα με μειωμένη ταχύτητα και θα σταθμεύει στην 
αμέσως επόμενη στάση με τις θύρες φρέατος και θαλάμου ανοικτές σε περίπτωση που 
υπάρχει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος  
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μεταξύ δύο ορόφων:  

1. Ο θάλαμος κατεβαίνει ή ανεβαίνει (ανάλογα με το φορτίο που έχει μέσα) στην 
αμέσως επόμενη στάση  

2. Ενεργοποιείται στην κομβιοδόχο θαλάμου φωτισμός ενδείξεως ανάγκης, ο οποίος 
υποδεικνύει την έναρξη της διαδικασίας  

3. Ο θάλαμος σταματά στον πλησιέστερο όροφο  
4. Οι θύρες ανοίγουν και παραμένουν ανοιχτές επιτρέποντας στους επιβάτες να 

εξέλθουν από τον θάλαμο 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………… 
         
      Ημερομηνία έκδοσης.................................................................................................................... 
 
Προς Δήμο Ηρακλείου 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ ………………….. 
 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 
……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. 
…………για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ……………………,για 
την προμήθεια ………………. σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας. 

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς 
της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 
 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, 
χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 
έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 

 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 
 

Υπογραφή  
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