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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου 

Ανδρόγεω» 

 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της προμήθειας και εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου 

Ανδρόγεω προϋπολογισμού  70.680,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ηρακλείου 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Αγ. Τίτου αρ. 1 

Ταχ.Κωδ.: 71202 

Τηλ.: 2813409185 

Telefax: 2810229207 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr 

Κωδικός NUTS: EL -431 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.heraklion.gr/press/auction Οι 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Αρτεμισίας & Διονύσου 13Α 

Ν. Αλικαρνασσός 
Τ.Κ: 716 01 
Πληροφορίες: Σ. Γέμελας  
Τηλ.: 2813409850 
Fax:  2813409848 
E-mail : gemelas-s@heraklion.gr  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  
 
«Προμήθεια και εγκατάσταση νέου 
ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω» 

 

Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης: 46719 / 27-4-17 

  



  

ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

από το γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 42416130-5 - Μηχανικοί ανελκυστήρες 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: EL -431 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 

Άρθρο ΕΙΔΟΣ Ποσότητα Μ/Μ Τιμή μονάδας ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Αποξήλωση όλης της 
εγκατάστασης παλαιού 
υδραυλικού 
ανελκυστήρα, δημοτικού 
κτιρίου Ανδρόγεω 

2 Τεμάχιο 2.000,00 4.000,00 

2 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση νέου 
ηλεκτροκίνητου 
ανελκυστήρα σύμφωνα 
με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την 
τεχνική περιγραφή 

1 Τεμάχιο 49.000,00 49.000,00 

3 

Λοιπές εργασίες της νέας 
εγκατάστασης σύμφωνα 
με την τεχνική 
περιγραφή 

1 Τεμάχιο 4.000,00 4.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 57.000,00 
 ΦΠΑ 24%: 13.680,00 
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 70.680,00 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 

προσφορών 

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις προμήθειες Ανελκυστήρων  

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 



  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

Οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής 

(Επαγγελματικό ή εμπορικό Επιμελητήριο)  

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της 

φύσης του αντικειμένου 

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: δεν υπάρχουν 

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 

των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 15/05/2017 ημέρα Δευτέρα Ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα 

διενεργηθεί στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει 

η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7135.024 του 

προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. . 285/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η 

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της πρότασης 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-701. 

 

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 



  

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης.  

 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.heraklion.gr.  

 
 
       Ο Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο – 27/4/17    

 
 
 
 
 
       



 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για 

την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα 

Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω» συνολικού προϋπολογισμού:   εβδομήντα 

χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ -- 70.680,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%),  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

γ) την υπ’ αριθ. 285/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν 

οι όροι του διαγωνισμού  

δ)τους όρους της παρούσας και 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 1  

Ισχύουσες  Διατάξεις - Αποφάσεις 

Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με: 
Α. Τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
και ιδίως των άρθρων 116 και 117. 

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Αρτεμισίας & Διονύσου 13Α 

Ν. Αλικαρνασσός 
Τ.Κ: 716 01 
Πληροφορίες: Σ. Γέμελας  
Τηλ.: 2813409850 
Fax:  2813409848 
E-mail : gemelas-s@heraklion.gr  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  
 
«Προμήθεια και εγκατάσταση νέου 
ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω» 

 

Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης: 46719 / 27-4-17  

  



Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεύχος Α'). 

3. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/8.6.2006 τεύχος Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως 
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της 
παρ. 9 του άρθρου 209,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 
του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4. -Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

5. -Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο». 

6. -Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων…»  

7. -Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 

8. - Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές 
αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 
 

Β. Τις αποφάσεις: 
1. Την 58120/01.06.2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το 
δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους  

2. Την με αριθμ. 285/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία: 
Α) Εγκρίνεται η  προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου 
ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω» και η διάθεση πίστωσης 
ποσού 70.680,00 € σε βάρος το Κ.Α. 30-7135.024 του προϋπολογισμού έτους 
2017. 

Β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει της τιμής 

Γ) Εγκρίνονται οι  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 
της προμήθειας:   «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα 
Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω» 

Δ) Καθορίζονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 2  

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ηρακλείου  
Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr 

 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Τίτου αρ. 1 
Ταχ.Κωδ.: 71202 
Τηλ.: 2813409185 



Telefax: 2810229207 
E-Mail: prom@heraklion.gr 
Πληροφορίες:  Τζανιδάκης Βασίλης  
 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

α) η με αρ. 46719 / 27-4-17 προκήρυξη  

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016  

δ) η συγγραφή υποχρεώσεων, 

ε)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

στ) τεχνικές προδιαγραφές 

ζ) τεχνική περιγραφή 

η) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

θ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν 

από την αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.heraklion.gr/press/auction 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 

σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 

τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια:   «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου 

ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω», όπως περιγράφεται στις  

τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης 

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 

σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, 

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα 



μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5  

 

Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 70.680,00 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία: 57.000,00 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 13.680,00 € 

ΑΡΘΡΟ 6  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους  και βαρύνει τον 

κωδικό Κ.Α. 30-7135.024 προϋπολογισμού του Δήμου  

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ 3 του Ν 4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  

4. Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή 

της προμήθειας . Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.  

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου 

Γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας .   

ΑΡΘΡΟ 7  

Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής  

 

ΑΡΘΡΟ 8  

Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών  
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 

15/5/2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.  στη Διεύθυνση, 

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202, ενώπιον της Αρμόδιας 



Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση. Οι προσφορές μπορεί να 

σταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου στην 

Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα του Διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν 

να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση 

αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο 

διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  22 / 

05 /2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 : π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 8 

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί μέχρι και την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 

τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..1  

για την  προμήθεια:  

«Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου 

Ανδρόγεω» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 15/5/2017 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

10 Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

                                           
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, 
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων 
των μελών αυτής. 



γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 11  

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο 

πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 8 της παρούσας, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 12. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10  

 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

Α. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει: 

1 το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 16 της 
παρούσας.  

2 την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και το άρθρο  19.1 της παρούσας διακήρυξης. 



 

 Β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, της προμήθειας:  

«Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου 

Ανδρόγεω» 

Γ. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης της 

προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού 

κτιρίου Ανδρόγεω» 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

Σύνταξη  οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της προμήθειας  σε πλήρη λειτουργία  

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 12  

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στις προμήθειες Ανελκυστήρων  και που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 

τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 

4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 



Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 

ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 

ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  

Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 



τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 

2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 



άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

Αποκλείεται από την συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της εν λόγω δημόσιας 

σύμβασης συμμετέχων : 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,   

β) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις,  

γ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν 4412/2016  

δ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ε) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 



αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 

8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

ΑΡΘΡΟ 14  

 
Κριτήρια επιλογής  

Α. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής ( Επαγγελματικό ή εμπορικό Επιμελητήριο ) .   

 

ΑΡΘΡΟ 15  

Δικαιολογητικά Συμμέτοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν τα εξής 

δικαιολογητικά :  

1.Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 

4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 14 της παρούσας,  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 

ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 



της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) δεν είναι υποχρεωτικό να 

φέρει ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής του, η οποία όμως πρέπει να 

είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 

2.την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο  19.1 της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 

9/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται 

από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του 

άρθρου 8 της παρούσας αφού πρώτα ο Πρόεδρος της Επιτροπής  επικοινωνήσει με 

το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 

προσφορές μέχρι και την προηγούμενη ημέρα κατάθεσης των προσφορών 

σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα 

και ημέρα υποβολής και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ 

εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές, για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 

την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών 

φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 

κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

 Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 



β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο8  Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει  στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

και τους λόγους αποκλεισμού τους που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή 

των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης την συμφωνία τους με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  . 

Το πρακτικό αυτό θα επικυρωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία 

θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Κατά της 

απόφασης αυτής   χωρά ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσης.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό,. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' 

οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 

είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και προσφέρει 

την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε 

μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  



δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις  της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 21 της παρούσης . 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

και βαθμολογία (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , που καθορίζονται στο άρθρο 18…. 

της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 

13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εκπίπτει η 

εγγυητική του επιστολή και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 

στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 



σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 

σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από 

τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, τον έλεγχο 

του φακέλου του διαγωνισμού από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης  ο  

ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 17  

 

 Δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (αποδεικτικά μέσα). 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό 

ανάδοχο), να υποβάλλει εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών 

ούτε μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν εντός, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής άρθρα 13-14 

της παρούσης .  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα 

ακόλουθα: 



• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

• Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 

διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη 

τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν, ότι είναι ενήμερα ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 

διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 



Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο 

το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 

όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό.  

Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών 

Συμβουλίων τους. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά  

στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους 

διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

στον πρόεδρο τον  διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 

Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  σας επισημάνομε  :  

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 

επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 

(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 



Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 

των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 18  

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 

τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 4 μηνών, από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 19  

Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 191 και 19.2 εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 

τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 



διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

19.1 Εγγύηση συμμετοχής  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  

εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το δύο επί τοις % (2%) της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας 

ανέρχεται στο ποσό των 1.140,00 ευρώ €) .  

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα  (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

19.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  



1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεση  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την 

ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

ΑΡΘΡΟ 20  

Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 

αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 

(συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 9/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης  της παρούσας, χωρεί 

ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον 

καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται 

με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  



Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.  

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 21  

 
 

Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 

συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 

ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, 

θα είναι νόμιμα επικυρωμένα2, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 

γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.3, είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 

36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 

454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

                                           
2 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της 
σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με 
το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
3 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   



5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 

του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με 

την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 22  

Σύναψη σύμβασης 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή της σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβαση έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του 

άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 23  

Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Τεχνικές προδιαγραφές  

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΑΡΘΡΟ 24 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 

έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 

σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 25  

Χρόνος, τόπος παράδοσης και παραλαβή της προμήθειας 

 



Ο χρόνος παράδοσης των προμηθειών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την  προμήθεια  μέσα στα χρονικά όρια και 

με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση στην αποθήκη του Δήμου. 

Η παραλαβή των προμηθειών, θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών 

του Δήμου Ηρακλείου που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 36/2017 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις 

διατάξεις 1 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν 

η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 

την καταλληλόλητα των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία 

θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  

Μετά την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης 

και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά 

και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 

έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε 

την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

 Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 

που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι 



σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο 

πάροχος των προμηθειών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις 

προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 26  

Ποινικές ρήτρες 

Αν οι προμήθειες παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων προθεσμιών της 

αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα. 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 

5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας 

της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή 

του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 

δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 



ΑΡΘΡΟ 27  

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους 

φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης 

εκτός του Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 28  

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Η παρούσα  Προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 

• ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)  

• στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. 

Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου  

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: 

• Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

• Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.  

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

Ηράκλειο – 27/4/17 



 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο,  3/3/2017  
    ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου 
ΤΜΗΜΑ: Κτιριακών  Έργων              ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου 
Αρμόδιος: Σ. Γέμελας       Ανδρόγεω» 
Τηλέφωνο: 2813 409850     Κ.Α. 30-7135.024 
 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι ένας νέος ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας που θα 
εγκατασταθεί στο δημοτικό κτίριο «Ανδρόγεω» με θάλαμο προδιαγραφών για χρήση από 
ΑΜΕΑ. 

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η πίστωση θα επιβαρύνει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με τον κωδικό Κ.Α. 30-
7135.024 με τίτλο “ Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού 
κτιρίου Ανδρόγεω ” του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό 
74.400,00€  

 

Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  
 

Άρθρο 4 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Διακήρυξη 
β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δ) Τεχνικές προδιαγραφές 
ε) Τεχνική περιγραφή 
 
 

Άρθρο 5 
Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα 
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 6 

Τόπος παράδοσης 



Η παράδοση και η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει στο δημοτικό κτίριο «Ανδρόγεω», οδός 
Ανδρόγεω 2, Ηράκλειο Κρήτης. 

Άρθρο 6 
Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Άρθρο 7 
Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 8 
Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή των υλικών και τη λειτουργία των μηχανημάτων δεν είναι αυτά,   
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε 
ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 9 
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον Δήμο. 

 
 

Ηράκλειο 3/3/2017   
        

         Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος  του Τμήματος                 
Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων 

 
 
 

            Σαράντος Γέμελας                                            Εμμανουήλ Μανουσάκης 
       Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ.                               Πολιτικός Μηχανικός  

             ΠΕ5 Δήμου Ηρακλείου         
με Α' βαθμό        

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

    Δ/ντης Τεχνικών Έργων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο,  3/3/2017  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ: 
 

Το παρών τεύχος αφορά τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την: 

 “Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω” 

Προδιαγραφές  
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
 
Χρήση Ανελκυστήρα   Επιβατών  
 
Τύπος ανελκυστήρα  Ηλεκτρομηχανικός χωρίς μηχανοστάσιο οικολογικής τεχνολογίας  
 
θάλαμος 1 για φορτίο 1.050kg και ονομαστική ελάχιστη ταχύτητα 1,00m/sec με 

προδιαγραφές για χρήση από ΑΜΕΑ (14 ατόμων) 
 
Φορτίο 1.050kg    
 
Ταχύτητα  1,0m/sec για φορτίο 1.050kg 
 
Διαδρομή   21m  
 
Αριθμός              8 
θυρών φρέατος    
 
Αριθμός. Εισόδων   1 
Θαλάμου    
 
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 φρεατίου  Πλάτος: 2100, Βάθος: 1900 (mm) 
 
Εσωτερικές Διαστάσεις  
Θαλάμου:   Πλάτος: 1.550, Βάθος: 1520, Ύψος: 2200 (mm) 
 
Τύπος θυρών  
Θαλάμου / Φρέατος  Αυτόματη επάλληλη / Αυτόματη επάλληλη 
 
Διαστάσεις θυρών  
Θαλάμου / Φρέατος  Καθαρό άνοιγμα σε mm 900,  ύψος: 2000 mm  
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Ηλεκτρική Παροχή  380/ 400 / 415 Voltage, 50 Hertz 
 
Κινητήριος μηχανισμός  Σύγχρονος κινητήρας χωρίς μειωτήρα (νέας οικολογικής τεχνολογίας) 
 
Ανάρτηση   2:1 
 
Ισχύς κινητήρα   3 έως 6.15 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 των συρματόσχοινων ή 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 
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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 led από ανοξείδωτο Satin 

 

Δάπεδο 
 

Το δάπεδο θα έχει τελείωμα από αντιολισθητικό ελαστικό σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης 
 

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 και θα είναι σε ύψος κατάλληλο για χειρισμό από ΑΜΕΑ. 
Η κομβιοδόχος θα έχει καθ’ όλο το ύψος της δύο φωτιστικά. 
Τα κομβία επιλογής ορόφου θα έχουν ματ επιφάνεια και θα διαθέτουν φωτισμό τύπου led σε κόκκινο χρώμα 
που θα δηλώνει ότι έχουν 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, αριθμού επιβατών και αριθμού 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 led. 
 

 
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 αυτόματη τετράφυλλη ή δίφυλλη επάλληλη θύρα 
(κεντρικού ανοίγματος 90cm – 85cm) X 2 m 
Το τελείωμα της, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα satin 
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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 
 

Full Collective Microprocessor Control 
 
Με το σύστημα ελέγχου με μικροϋπολογιστή διατηρείται η βασική λειτουργία 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 κομβιοδόχος με ένα κουμπί 
ανόδου και ένα κουμπί καθόδου και αντίστοιχες φωτεινές ενδείξεις καταγραφής κλήσεως. Στην τελευταία 
επάνω και την τελευταία κάτω στάση η κομβιοδόχος ευνόητο είναι ότι έχει ένα μόνο κουμπί. Στον θάλαμο 
θα υπάρχει μία κομβιοδόχος με αριθμό κουμπιών ίσο με τους εξυπηρετούμενους ορόφους. Ο 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. 
Στάθμευση. Ο ανελκυστήρας όταν θα εξυπηρετήσει όλες τις ανατεθειμένες σ' αυτόν κλήσεις, πηγαίνει στο 
ισόγειο και σταθμεύει. 
 
 

Αποβίβαση 

Θύρες Φρέατος 

Αυτόματες επάλληλες 

Οι θύρες του φρεατίου κρίθηκαν ότι δεν είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και θα αντικατασταθούν. Θα 
είναι εργοστασιακής κατασκευής μια αυτόματη τετράφυλλη ή δίφυλλη επάλληλη θύρα (κεντρικού 
ανοίγματος 90cm – 85cm) X 2 m για κάθε στάση και σχέδιο επιλογής της επίβλεψης.  
Θα εγκατασταθούν και νέες πιστοποιημένες κλειδαριές 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. 
Θα εγκατασταθούν επίσης οι επαφές τους 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. 
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. 
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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 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 (ανόδου – καθόδου) πιστοποιημένη για ταχύτητα 1 
m/sec και τύπου προοδευτικής πέδησης. 

 
Συσκευή Αρπάγης Αντιβάρου: Δεν απαιτείται γιατί δεν υπάρχει προσπελάσιμος χώρος κάτω από το 
φρεάτιο. 
 
Μέσο αναρτήσεως θαλάμου : Ο θάλαμος θα αναρτάται από συρματόσχοινα ή από επίπεδης κατασκευής 
ατσάλινους ιμάντες καλυμμένους από πολυουρεθάνη σε διατομές και αριθμό ικανό να παρέχουν συντελεστή 
ασφαλείας 15 

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

 
Προσκρουστήρες: Ελαστικού τύπου για ταχύτητα 1.0m/s πιστοποιημένοι. 
  
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 

 



Σελίδα 6 από 6 

 

 

Ο Συντάκτης Ο Προϊστάμενος  του Τμήματος                 
Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων 

 
 
 

            Σαράντος Γέμελας                                            Εμμανουήλ Μανουσάκης 
       Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ.                               Πολιτικός Μηχανικός  

  ΠΕ5 Δήμου Ηρακλείου με Α' βαθμό       
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

         Δ/ντης Τεχνικών Έργων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο,  6/3/2017  
    ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου 
ΤΜΗΜΑ: Κτιριακών  Έργων              ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου 
Αρμόδιος: Σ. Γέμελας       Ανδρόγεω» 
Τηλέφωνο: 2813 409850     Κ.Α. 30-7135.024 
 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η        Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 

 Η προμήθεια και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την 
εγκατάσταση του νέου ανελκυστήρα περιγράφονται παρακάτω για κάθε 
άρθρο του προϋπολογισμού: 
 
 
Άρθρο 1 
Αποξήλωση όλης της εγκατάστασης παλαιού υδραυλικού 
ανελκυστήρα, δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω. (2 τεμ.) 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες στο φρεάτιο των 
ανελκυστήρων για την αποξήλωση των παλαιών ανελκυστήρων και την 
προετοιμασία για την εγκατάσταση του νέου ανελκυστήρα, όπως και η 
αποξήλωση όλων των παλαιών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων εντός 
του μηχανοστασίου των παλαιών ανελκυστήρων. 
 
 
Άρθρο 2 
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή.  
(1 τεμ.) 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και οι 
απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του νέου ηλεκτροκίνητου 
ανελκυστήρα MRL (χωρίς μηχανοστάσιο) και του νέου θαλάμου 
προδιαγραφών για χρήση από ΑΜΕΑ που περιγράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές  και την τεχνική μελέτη. Όπως επίσης περιλαμβάνεται και 
η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των νέων αυτόματων επάλληλων 
θυρών φρέατος. Παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση του νέου ανελκυστήρα από 
φορέας πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και η διαδικασία 
καταχώρησης του ανελκυστήρα στο μητρώο ανελκυστήρων. 
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Άρθρο 3 
Λοιπές εργασίες της νέας εγκατάστασης (1 τεμ.) 
Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες για την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δηλαδή για τα παρακάτω: 

• Τοποθέτηση γείωσης εγκατάστασης ανελκυστήρα στον πυθμένα 
του φρεατίου και καθαρισμός του 

• Τροποποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εγκατάσταση της 
νέας παροχής ρεύματος προς τον νέο ανελκυστήρα από τον 
ηλεκτρολογικό πίνακα παροχής των παλαιών ανελκυστήρων 

• Εγκατάσταση νέας τηλεφωνικής παροχής προς το νέο πίνακα 
ελέγχου των συνεργαζόμενων ανελκυστήρων από τον τηλεφωνικό 
κατανεμητή ή το τηλεφωνικό κέντρο του κτιρίου 

• Επενδύσεις με διπλή γυψοσανίδα και ανάλογο σκελετό της 
εμπρόσθιας πλευράς του φρέατος όπου θα εγκατασταθούν οι νέες 
θύρες φρέατος σε όλους τους ορόφους και εργασία βαφής της 
επένδυσης αυτής 

 
 

 
                   Ο Συντάκτης                                                                        Ο Προϊστάμενος  του Τμήματος 
                                                                                                                 Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων 
 
 
 
 
 
 

Σαράντος Γέμελας                                                                       Εμμανουήλ Μανουσάκης 
          Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ5                                                      Πολιτικός Μηχανικός 
          Δήμου Ηρακλείου με Α' βαθμό 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο,  3/3/2017  
    ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου 
ΤΜΗΜΑ: Κτιριακών  Έργων              ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου 
Αρμόδιος: Σ. Γέμελας       Ανδρόγεω» 
Τηλέφωνο: 2813 409850     Κ.Α. 30-7135.024 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Άρθρο ΕΙΔΟΣ Ποσότητα Μ/Μ Τιμή μονάδας ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Αποξήλωση όλης της 
εγκατάστασης παλαιού 
υδραυλικού ανελκυστήρα, 
δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω 

2 Τεμάχιο 2.000,00 4.000,00 

2 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
νέου ηλεκτροκίνητου 
ανελκυστήρα σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και την 
τεχνική περιγραφή 

1 Τεμάχιο 49.000,00 49.000,00 

4 
Λοιπές εργασίες της νέας 
εγκατάστασης σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή 

1 Τεμάχιο 4.000,00 4.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 57.000,00 
 ΦΠΑ 24%: 13.680,00 
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 70.680,00 

 
 
               Ο Συντάκτης     Ο Προϊστάμενος  του Τμήματος 
                                                                           Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων 

 
 
 

            Σαράντος Γέμελας                                           Εμμανουήλ Μανουσάκης 
   Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ5                             Πολιτικός Μηχ.  
                  
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Δ/ντης Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 
 
 
 
 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
Κυκλοφοριακή μελέτη ανελκυστήρα 
για το Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2  
(γραφείων και αίθουσας εκδηλώσεων) 
 
 
 
· Υπολογισμός Στοιχείων : 
Αντοχής Συρματοσχοίνων Ανάρτησης και Έλξης 
Συρματοσχοίνου Περιοριστή Ταχύτητας 
Αντοχής Οδηγών Θαλάμου και Αντιβάρων 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  ΑΝΔΡΟΓΕΩ 
για την αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου ορόφου: "Εμμ. Καρέλη" 

 







 



για τους υπόλοιπους ορόφους γραφείων 

 







 



Μ Ε Λ Ε Τ Η  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ 
Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ  Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Α 

 
 
 
 
 
 

( Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι ) 
 
 
 
 
(ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ) 
 
ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : Δημοτικό κτίριο γραφείων με αίθουσα εκδηλώσεων 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : Σαράντος Γέμελας 
  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ. ΠΠ 
  ΠΕ5 Δήμου Ηρακλείου με Α' βαθμό 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Φεβρουάριος 2017 
 
 
 
ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : 1.050 Kgr 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ : 8 
Αριθμός ατόμων: 14 



Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ : MRL Ηλεκτροκίνητος χωρίς μηχανοστάσιο 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : 14 (Q = 1.050 Kgr) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ : 8 
 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΑΛΑΜΟΥ : H = 21 m 
 
ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ : Lpd = 1.400 mm 
 
ΥΨΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ : Loh = 3.600 mm 
 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ : v = 1,00 m/sec 
 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 2_1 r = 2 
 
ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ : ΔΕΞΙΑ 
 
ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ : MRL (χωρίς μηχανοστάσιο) 
 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ 
 
ΠΛΑΤΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) : Wθ = 1.550 mm 
 
ΒΑΘΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) : Lθ = 1.520 mm 
 
ΥΨΟΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) : Hθ = 2.335 mm 
 
ΒΑΡΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ + ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ: Pτσ = 26 Kgr 
ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ : Pμ = 40 Kgr 
 
ΒΑΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ) : Pθ = 537 Kgr 
 
 
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ : 1 
 
ΒΑΡΟΣ ΘΥΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ : Pθθ = 77 Kgr 
 
ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ : 2Φυλλη Τηλεσκοπική ΔΕΞΙΑ 
 
ΑΝΟΙΓΜΑ : 900 mm 
 
ΥΨΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) : 2.000 mm 
 



 
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Βάσει των παραπάνω στοιχείων επιλέχθηκε από τα διαγράμματα χρήσης των πλαισίων με σχέση 
ανάρτησης  (2:1)  Ονομαστικού φορτίου 1050 Kgr. 
 
ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : Pσ = 183 Kgr 
 
Στους υπολογισμούς που ακολουθούν θα χρησιμοποιηθεί το μέγεθος P που είναι το συνολικό 
φορτίο του θαλάμου και ισούται με : 
 
P = Pσ + Pθ + Pθθ = 183 + 537 + 77 = 797 Kgr 
 
 
Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ : 50%   
 
Mcwt = Q X 50% + P = (1050 Kgr Χ 50%) + 797 Kgr   
 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 
ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ : Mcwt = 1.322 Kgr 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 
ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: 1.300 Kgr 
 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 
 
ΤΥΠΟΣ : Φ6,5 τυπου DRAKO [8x19W-IWRC 1770] 250T 
 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : Dr = 6,5 mm 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ : n = 8 
 
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ : Sr = 0,18 Kgr/m 
 
ΜΗΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : Lr = 59,20 m 
 
ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ) : Fr = 31,50 KN 
 
ΒΑΡΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ : Cw = 0,0 Kgr/m 
 
ΒΑΡΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ : Mtc = 1 Kgr/m 
 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ : Dt = 240 mm 
 
 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ : V ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΚΟΠΗ 
 
ΓΩΝΙΑ ΥΠΟΚΟΠΗΣ : β = 0° 
 
ΓΩΝΙΑ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ : γ = 45° 
 
ΓΩΝΙΑ ΤΥΛΙΞΕΩΣ : α = 180° 
 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ : ac = 0,0m/sec ² 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 
ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗΣ : Dp = 240 mm 
 
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΚΑΜΨΕΙΣ : Nps = 0 
 
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΜΨΕΙΣ : Npr = 0 
Νισοδ(t) = Από πίνακα ΙΓ.1 του ΕΝ81.1 : 4,0 
Kp = (Dt / Dp) : 1,00 
Νισοδ(p) = Kp * (Nps + 4 * Npr) : 0,00 
Νισοδ = Νισοδ(t) + Νισοδ(p) : 4,00 
 
Sf = Ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας : 15,13 
Fmax = (Sr * H + (P + Q)/(n * r)) * g : 1.139N 
 
Διαπιστώνουμε ότι ισχύει : Fr/Fmax = 27,66 > Sf = 15,13 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΞΗΣ 
 
Φόρτωση θαλάμου κάτω 
 
A = 1/(sin(γ/2)) : 2,613 
 
μ = Συντελεστής τριβής : 0,1 
 
f = μ * A : 0,261 
 
Οριο = e ^ f*α : 2,273 
 
Τ1 = (1.25*Q+P)*g/r+Sr*H*n*g : 10.336N 
 
Τ2 = (Mcwt + Cw*H) * g/r : 6.361,79N 
 
Διαπιστώνουμε ότι ισχύει : T1/T2 = 1,625 < 2,273 
 
minimum α = 106° 
 
Πλήρες φορτίο θαλάμος κάτω (πέδηση έκτακτης ανάγκης) 
 
A = 1/(sin(γ/2)) : 2,613 
 
μ = Συντελεστής τριβής : 0,083 
 
f = μ * A : 0,218 
 
Οριο = e ^ f*α : 1,982 
 
Τ1 = (Q+P)*(g+ac)/r + Sr*H*n*(g+ac*r+ac*(r ²-2*r)/2) : 9.109N 
 
Τ2 = (Mcwt + Cw*H) * (g - ac)/r : 6.362N 
 
Διαπιστώνουμε ότι ισχύει : T1/T2 = 1,432 < 1,982 
 
minimum α = 94° 
 
Άδειος θάλαμος πάνω (πέδηση εκτακτης αναγκης) 
 
A = 1/(sin(γ/2)) : 2,613 
 
μ = Συντελεστής τριβής : 0,083 
 
f = μ * A : 0,218 
 
Οριο = e ^ f*α : 1,982 
 
Τ1 = (P+ Cw*H + Μtc*H*0.5)*(g-ac)/r : 3.961N 
 



Τ2 = Mcwt*(g+ac)/r + Sr*H*n*(g+ac*r+ac*(r ²-2*r)/2 : 6.657N 
 
Διαπιστώνουμε ότι ισχύει : T2/T1 = 1,681 < 1,982 
 
minimum α = 137° 
 
 
Αντίβαρο στην επικάθιση - θάλαμος άδειος 
 
A = 1/(sin(γ/2)) : 2,613 
 
μ = Συντελεστής τριβής : 0,200 
 
f = μ * A : 0,523 
 
Οριο = e ^ f*α : 5,165 
 
Τ1 = (P+ Cw*H + Μtc*H*0.5)*(g-ac)/r : 3.961N 
 
Τ2 = Sr*H*n*g : 295N 
 
Διαπιστώνουμε ότι ισχύει : T1/T2 = 13,426 > 5,165 
 
minimum α = 285° 



 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
  
ΤΥΠΟΣ : KLG1.6_Φ300 
 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ : Dp = 300 mm 
 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΤΑΝΥΣΤΗ : DSp = 240 mm 
 
ΓΩΝΙΑ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ : γ = 35° 
 
ΒΑΡΟΣ ΤΑΝΥΣΤΗ : G = 703 N 
 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ : dr = 6,5 mm 
 
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ : Lr = 54,00 m 
 
ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ : Fs = 47 N 
 
ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ) : Fr = 31.500 N 
 
Ενεργοποίηση στην κάθοδο 
FE =(FS + G / 2) * (e - 1) f(μ) = μ / sin(γ / 2) 
 
Φθαρμένη τροχαλία μ = 0,14 
f(μ) = 0,47 
FEmin = 1.323 N 
Καινούργια τροχαλία μ = 0,20 
f(μ) = 0,67 
FEmax = 2.825 N 
 
Ενεργοποίηση στην άνοδο 
FE =(FS + G / 2) * (1 - 1 / e ) f(μ) = μ / sin(γ / 2) 
Φθαρμένη τροχαλία μ = 0,14 
f(μ) = 0,47 
FEmin = 307 N 
Καινούργια τροχαλία μ = 0,20 
f(μ) = 0,67 
FEmax = 350 N 
 
Επιφανειακή πίεση 
k = (G+2*Fs)/(2*dr*D*sin( γ/2)) : 0,68 
Διαπιστώνουμε ότι ισχύει : k = 0,68 < 2.0 
 
Αντοχή στον εφελκυσμό 
v = Fr / FEmax : 11,15 
Διαπιστώνουμε ότι ισχύει : v = 11,15 > 8.0 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 
 
Οι παρακάτω υπολογισμοί βασίζονται στο παράρτημα Ζ του EN81-1 και θα 
χρησιμοποιηθούν τα ίδια σύμβολα. 
 
TΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
 
Dx = Μέγεθος θαλάμου κατά τον άξονα x : 1.520 mm 
Dy = Μέγεθος θαλάμου κατά τον άξονα y : 1.550 mm 
Q = Ονομαστικό φορτίο : 1.000 Kgr 
n = Aριθμός οδηγών : 2 
l = Απόσταση στηριγμάτων οδηγών : 2.000 mm 
h = Απόσταση μεταξύ των σημείων οδήγησης του σασί : 2.461 mm 
Xs = Απόσταση σημείου ανάρτησης S από τον άξονα y : -235 mm 
Ys = Απόσταση σημείου ανάρτησης S από τον άξονα x : 0 mm 
Xc = Απόσταση κέντρου (βάρους) θαλάμου C από τον άξονα y : -70 mm 
Yc = Απόσταση κέντρου (βάρους) θαλάμου _______C από τον άξονα x : -50 mm 
Xσ = Απόσταση κέντρου βάρους σασί από τον άξονα y : 0 mm 
Yσ = Απόσταση κέντρου βάρους σασί από τον άξονα x : 0 mm 
X1 = Απόσταση κύριας εισόδου από τον άξονα y : 780 mm 
Y1 = Απόσταση κύριας εισόδου από τον άξονα x : -50 mm 
Από τα παραπάνω στοιχεία και τα βάρη θαλάμου Pc=471, σασί Pσ=183, 
μίας πόρτας θαλάμου Pdi=77 , τροχαλιών Pp=26 και εξτρά Px=40 υπολογίζουμε : 
P = Καμπτική μάζα του θαλάμου : 797 kgr 
Xp = Απόσταση θέσης μάζας του θαλάμου από τον άξονα y = Σ(Pi*xi)/P : 34 mm 
Yp = Απόσταση θέσης μάζας του θαλάμου από τον άξονα x = Σ(Pi*yi)/P : -34 mm 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ 89x62x16 /Β (C) (L=5,0m) 
 
Υλικό οδηγού : st37 
Rm = Αντοχή σε εφεκυσμό του υλικού : 370 Nt/mm² 
Wx = Ροπή αντιστάσεως σε κάμψη κατά τον άξονα x : 14.250 mm³ 
Wy = Ροπή αντιστάσεως σε κάμψη κατά τον άξονα y : 11.800 mm³ 
Jx = Ροπή αδρανείας κατά τον άξονα x : 595.200 mm^4 
Jy = Ροπή αδρανείας κατά τον άξονα y : 524.000 mm^4 
A = Επιφάνεια οδηγού : 1.570 mm² 
i = Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής : 18 mm 
c = Πλάτος συνδεόμενου μέρους ποδιού-λάμας (Σχήμα Ζ.1) : 10 mm 
k1 = Συντελεστής κρούσης : 2,0 
k2 = Συντελεστής λειτουργίας : 1,2 
k3 = Συντελεστής βοηθητικών εξαρτημάτων : 1,5 
M = Δύναμη που επενεργεί στον οδηγό από βοηθητικά εξαρτ. : 0 Nt 
Σύμφωνα με τον ΕΝ81-1 §10.1.2.1 υπολογίζουμε τις επιτρεπόμενες τάσεις για την 
περίπτωση 
φόρτωσης κανονικής χρήσης: 
σperm = Rm / St = 370 / 2,25 = 164 Nt/mm² 
και για την περίπτωση λειτουργίας συσκευής αρπάγης: 
σperm = Rm / St = 370 / 1,8 = 206 Nt/mm² 
Και σύμφωνα με την §10.1.2.2 η επιτρεπόμενη εκτροπή είναι δperm = 5 mm 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ 89x62x16 /Β (C) (L=5,0m) 
 
Λυγερότητα λ = l / i = 2.000/18,3 = 109,3 mm 
Η τιμή ω από τους τύπους του Ζ.5.3 υπολογίζεται ω = 2,10 
Σύμφωνα με το Ζ.7.1 ελέγχουμε 2 περιπτώσεις κατανομής φορτίου : 
1η Περίπτωση :  
Να κατανεμηθεί το φορτίο 1/8 της x διάστασης από το κέντρο του ως προς τον άξονα x . 
2η Περίπτωση :  
Να κατανεμηθεί το φορτίο 1/8 της y διάστασης από το κέντρο του ως προς τον άξονα y . 
Παρακάτω, δίπλα στον αριθμό παραγράφου του παραρτήματος Ζ θα αναφέρεται σε 
αγκύλες και η περίπτωση που εξετάζεται. (π.χ. στην Ζ.7.1.1.1 [1] εφαρμόζονται οι τύποι 
της παραγράφου Ζ.7.1.1.1 για τιμές Xq και Yq της περίπτωσης 1 ενώ στην Ζ.7.1.1.1 [2] οι 
τύποι της Ζ.7.1.1.1 για τιμές Xq και Yq της περίπτωσης 2). 
Ο συντελεστής κρούσης k1 δίνεται από τον πίν. Z2 για  
αρπάγη προοδευτικής πέδησης k1= 2.0 
 
1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1/8 ΩΣ ΠΡΟΣ x 
Ελέγχουμε 2 περιπτώσεις. Η μετατόπιση να είναι προς την θετική πλευρά του άξονα x και 
προς την αρνητική.  
Στους επόμενους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε το μεγαλύτερο από τα 2 Fx. 
Xq1 = Xc + Dx / 8 = -70 + 1.520 / 8 = 120 mm 
Xq2 = Xc - Dx / 8 = -70 - 1.520 / 8 = -260 mm 
Yq = Yc = -50 mm 
 
Z.7.1.1 [1] Λειτουργία συσκευής αρπάγης 
Στις σχέσεις Ζ.7.1.1.3 και Ζ.7.1.1.4 σperm = 206 Nt/mm² 
 
Z.7.1.1.1 [1] Τάση κάμψεως 
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα y του οδηγού σy. 
Fx1 = [ k1 · gn · (Q · Xq1 + P · Xp) ] / (n · h) = 
[2 · 9,81 · (1.000 · 120 + 797 · 34)] / (2 · 2.461) = 586 Nt 
Fx2 = [ k1 · gn · (Q · Xq2 + P · Xp) ] / (n · h) = 
[2 · 9,81 · (1.000 · -260 + 797 · 34)] / (2 · 2.461) = 928 Nt 
Επομένως Fx=928 Nt 
My = 3·Fx·l /16 = 3 · 928 · 2.000 / 16 = 348.000 Nt·mm 
σy = My / Wy = 348.000 / 11.800= 29,5 Nt/mm² 
β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα x του οδηγού σx. 
Fy = [ k1 · gn · (Q · Yq + P · Yp) ] / (n/2 · h) = 
[2 · 9,81 · (1.000 · -50 + 797 · -34)] / (2 / 2 · 2.461) = 615 Nt 
Mx = 3 · Fy · l / 16 = 3·615·2.000 / 16 = 230.625 Nt·mm 
σx = Mx / Wx = 230.625 / 14.250 = 16,2 Nt/mm² 
 
Z.7.1.1.2 [1] Λυγισμός 
Fk = [ k1 · gn · (P + Q) ] / n = [[2 · 9,81 · (797 + 1.000)] / 2 = 17.629 Nt 
σk = (Fk + k3 · M) · ω / Α = (17.629 + 1,5 · 0) · 2,10 / 1.570 = 23,6 Nt/mm² 
 
Z.7.1.1.3 [1] Συνδυασμένη τάση 
α) σm = σx + σy = 16,2 + 29,5 = 45,7 ≤ 206 Nt/mm² 
β) σ = σm + (Fk + k3 · M) / Α = 45,7 + (17.629 + 1,5 · 0)/ 1.570 = 56,9 ≤ 206 Nt/mm² 
γ) σc = σk + 0,9·σm = 23,6 + 0,9·45,7 = 64,7 £ 206 Nt/mm² 
 
Z.7.1.1.4 [1] Κάμψη πέλματος 
σF = 1,85 · Fx / c² = 1,85·928 / 10² = 17,2 ≤ 206 Nt/mm² 



 
Z.7.1.1.5 [1] Βέλη κάμψης 
δx = 0,7 · Fx · l³ / (48 · E · Jy) = 0,7·928·2.000³ / (48·210.000·524.000) = 1,0 ≤ 5mm 
δy = 0,7 · Fy · l³ / (48 · E · Jx) = 0,7·615·2.000³ / (48·210.000·595.200) = 0,6 ≤ 5mm 
 
Z.7.1.2 [1] Λειτουργία σε κανονική χρήση 
Στις σχέσεις Ζ.7.1.2.3 και Ζ.7.1.2.4 σperm = 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.1 [1] Τάση κάμψεως 
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα y του οδηγού σy 
Fx1 = [ k2 · gn · (Q · (Xq1 - Χs) + P · (Xp - Xs) ] / (n · h) = 
[1,2 · 9,81 · (1.000 (120 - -235) + 797 · (34 - -235))] / (2 · 2.461) = 1.362 Nt 
Fx2 = [ k2 · gn · (Q · (Xq2 - Χs) + P · (Xp - Xs) ] / (n · h) = 
[1,2 · 9,81 · (1.000 (-260 - -235) + 797 · (34 - -235))] / (2 · 2.461) = 453 Nt 
Επομένως Fx = 1.362 Nt 
My = 3 · Fx · l / 16 = 3 · 1.362 · 2.000 / 16 = 510.750 Nt·mm 
σy = My / Wy = 510.750 / 11.800 = 43,3 Nt/mm² 
β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα x του οδηγού σx 
Fy = [ k2 · gn · (Q · (Yq - Ys) + P · (Yp - Ys)) ] / (n/2 · h) = 
[1,2 · 9,81 · (1.000 · (-50 - 0) + 797 · (-34 - 0))] / (2 / 2 · 2.461) = 369 Nt 
Mx = 3 · Fy · l / 16 = 3·369·2.000 / 16 = 138.375 Nt·mm 
σx = Mx / Wx = 138.375 / 14.250 = 9,7 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.2 [1] Λυγισμός 
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός. 
 
Z.7.1.2.3 [1] Συνδυασμένη τάση 
σm = σx + σy = 9,7 + 43,3 = 53,0 £ 164 Nt/mm² 
σ = σm + k3 · M / A = 53,0 + 1,5 · 0 / 1.570= 53,0 ≤ 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.4 [1] Κάμψη πέλματος 
σF = 1,85 · Fx / c² = 1,85·1.362 / 10² = 25,2 ≤ 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.5 [1] Βέλη κάμψης 
δx = 0,7 · Fx · l³ / (48 · E · Jy) = 0,7·1.362·2.000³ / (48·210.000·524.000) = 1,4 ≤ 5 mm 
δy = 0,7 · Fy · l³ / (48 · E · Jx) = 0,7·369·2.000³ / (48·210.000·595.200) = 0,3 ≤ 5 mm 
 
2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1/8 ΩΣ ΠΡΟΣ y 
Xq = Xc = -70 mm 
Ελέγχουμε 2 περιπτώσεις. Η μετατόπιση να είναι προς την θετική πλευρά του άξονα y και 
προς την αρνητική. Στους επόμενους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε το μεγαλύτερο από 
τα 2 Fy. 
Yq1 = Yc + Dy / 8 = -50 + 1.550 / 8 = 144mm 
Yq2 = Yc - Dy / 8 = -50 - 1.550 / 8 = -244mm 
 
Z.7.1.1 [2]Λειτουργία συσκευής αρπάγης 
Στις σχέσεις Ζ.7.1.1.3 και Ζ.7.1.1.4 σperm = 206 Nt/mm² 
 
Z.7.1.1.1 [2] Τάση κάμψεως 
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα y του οδηγού σy. 
Fx = [ k1 · gn · (Q · Xq + P · Xp) ] / (n · h) = 
[2 · 9,81 · (1.000 · -70 + 797 · 34)] / (2 · 2.461) = 171 Nt 
My = 3 · Fx · l /16 = 3 · 171 · 2.000 / 16 = 64.125 Nt·mm 



σy = My / Wy = 64.125 / 11.800 = 5,4 Nt/mm² 
β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα x του οδηγού σx. 
Fy1 = [ k1 · gn · (Q · Yq + P · Yp) ] / (n/2 · h) =  
[2 · 9,81·(1.000 · 144 + 797 · -34)] / (2 / 2 · 2.461) = 932 Nt 
Fy2 = [2 · 9,81·(1.000 · -244 + 797 · -34)] / (2 / 2 · 2.461) = 2.161 Nt 
Οπότε Fy = 2.161 Nt 
Mx = 3 · Fy · l /16 = 3·2.161·2.000 / 16 = 810.375 Nt·mm 
σx = Mx / Wx = 810.375 / 14.250 = 56,9 Nt/mm² 
 
Z.7.1.1.2 [2] Λυγισμός 
Υπολογίστηκε στην Ζ.7.1.1.2 [1] Fk = 17.629 Nt και σk = 23,6 Nt/mm² 
 
Z.7.1.1.3 [2] Συνδυασμένη τάση 
α) σm = σx + σy = 56,9 + 5,4 = 62,3 ≤ 206 Nt/mm² 
β) σ = σm + (Fk + k3 · M) / Α = 62,3 + (17.629 + 1,5 · 0)/ 1.570 = 73,5 ≤ 206 Nt/mm² 
γ) σc = σk + 0,9·σm = 23,6 + 0,9·62,3 = 79,7 ≤ 206 Nt/mm² 
 
Z.7.1.1.4 [2] Κάμψη πέλματος 
σF = 1,85 · Fx / c² = 1,85·171 / 10² = 3,2 ≤ 206Nt/mm² 
 
Z.7.1.1.5 [2] Βέλη κάμψης 
δx = 0,7 · Fx · l³ / (48 · E · Jy) = 0,7·171·2.000³ / (48·210.000·524.000) = 0,2 ≤ 5 mm 
δy = 0,7 · Fy · l³ / (48 · E · Jx) = 0,7·2.161·2.000³ / (48·210.000·595.200) = 2,0 ≤ 5 mm 
 
Z.7.1.2 [2] Λειτουργία σε κανονική χρήση 
Στις σχέσεις Ζ.7.1.2.3 και Ζ.7.1.2.4 σperm = 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.1 [2] Τάση κάμψεως 
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα y του οδηγού σy 
Fx = [ k2 · gn · (Q · (Xq - Χs) + P · (Xp - Xs) ] / (n · h) = 
[1,2 · 9,81 · (1.000 · (-70 - -235) + 797 · (34 - -235))] / (2 · 2.461) = 907 Nt 
My = 3 · Fx · l / 16 = 3 · 907 · 2.000 / 16 = 340.125 Nt·mm 
σy = My / Wy = 340.125 / 11.800 = 28,8 Nt/mm² 
β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα x του οδηγού σx 
Fy1 = [ k2 · gn · (Q · (Yq - Ys) + P · (Yp - Ys)) ]  / (n/2 · h) = 
[1,2 · 9,81 · (1.000 · (144 - 0) + 797 · (-34 - 0))] /(2/2 · 2.461) = 559 Nt 
Fy2 = [1,2 · 9,81 · (1.000 · (-244 - 0) + 797 · (-34 - 0))] /(2/2 · 2.461) = 1.297 Nt 
Επομένως Fy = 1.297 Nt 
Mx = 3 · Fy · l / 16 = 3·1.297·2.000 / 16 = 486.375 Nt·mm 
σx = Mx / Wx = 486.375 / 14.250 = 34,1 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.2 [2] Λυγισμός 
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός. 
 
Z.7.1.2.3 [2] Συνδυασμένη τάση 
σm = σx + σy = 34,1 + 28,8 = 62,9 ≤ 164 Nt/mm² 
σ = σm + k3 · M / Α = 62,9 + 2 · 0 / 1.570 = 62,9 £ 164 
 
Z.7.1.2.4 [2] Κάμψη πέλματος 
σF = 1,85 · Fx / c² = 1,85·907 / 10² = 16,8 ≤ 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.5 [2] Βέλη κάμψης 
δx = 0,7 · Fx · l³ / (48 · E · Jy) = 0,7 · 907 · 2.000³ / (48·210.000 · 524.000) = 1,0 ≤ 5 mm 



δy = 0,7 · Fy · l³ / (48 · E · Jx) = 0,7 · 1.297 · 2.000³ / (48 · 210.000 · 595.200) = 1,2 ≤ 5 mm 
 
Z.7.1.3 Φόρτιση σε κανονική χρήση 
Οι υπολογισμοί της Ζ.7.1.3 επαναλαμβάνονται για κάθε μία είσοδο του θαλάμου. 
Στις σχέσεις Ζ.7.1.3.3 και Ζ.7.1.3.4 σperm = 164 Nt/mm² 
Από την παράγραφο Ζ.2.5 Fs = K · gn · Q1.1 = 0,40 · 9,81 · 1.000 = 3.924 Nt 
 
Z.7.1.3.1 Τάση κάμψεως 
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα y του οδηγού σy 
Fx = [ gn ·P · (Xp - Xs) + Fs · (X1- Χs) ] / (n · h) = 
[9,81 · 797 · (34 - -235) + 3.924 · (780 - -235))] / (2 · 2.461) = 1.237 Nt 
My = 3 · Fx · l / 16 = 3 · 1.237 · 2.000 / 16 = 463.875 Nt·mm 
σy = My / Wy = 463.875,00 / 11.800 = 39,3 Nt/mm² 
β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα x του οδηγού σx. 
Fy = [gn·P·(Yp-Ys)+Fs·(Y1-Ys)] / (n/2·h) = 
[ 9,81 · 797 · (-34-0) + 3.924 · (-50 - 0) ] / 0(2 / 2 · 2.461) = 188 Nt 
Mx = 3 · Fy · l / 16 = 3 · 188 · 2.000 / 16 = 70.500 Nt·mm 
σx = Mx / Wx = 70.500 / 14.250 = 4,9 Nt/mm² 
 
Z.7.1.3.2 Λυγισμός 
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός. 
 
Z.7.1.3.3 Συνδυασμένη τάση 
σm = σx + σy = 4,9 + 39,3 = 44,2 £ 164 Nt/mm² 
σ = σm + k3 · M / A = 44,2 + 1,5 · 0 / 1.570 = 44,2 ≤ 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.3.4 Κάμψη πέλματος 
σF = 1,85 · Fx / c² = 1,85 · 1.237 / 10² = 22,9 ≤ 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.3.5 Βέλη κάμψης 
δx = 0,7 · Fx · l³ / (48 ·E · Jy) = 0,7 · 1.237 · 2.000³ / (48 · 210.000 · 524.000) = 1,3 ≤ 5 mm 
δy = 0,7 · Fy · l³ / (48 · E · Jx) = 0,7 · 188 · 2.000³ / (48 · 210.000 · 595.200) = 0,2 ≤ 5 mm 

 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 
Οι παρακάτω υπολογισμοί βασίζονται στο παράρτημα Ζ του EN81-1 και θα χρησιμοποιηθούν 
τα ίδια σύμβολα. 
 
TΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
Dx = Μέγεθος πλαισίου αντιβάρων κατά τον άξονα x : 150 mm 
Dy = Μέγεθος πλαισίου αντιβάρων κατά τον άξονα y : 1200 mm 
n = Aριθμός οδηγών : 2 
l = Απόσταση στηριγμάτων οδηγών : 2.000 mm 
h = Απόσταση μεταξύ των σημείων οδήγησης του σασί : 3195 mm 
Xs = Απόσταση σημείου ανάρτησης S από τον άξονα y : 0 mm 
Ys = Απόσταση σημείου ανάρτησης S από τον άξονα x : 0 mm 
P = Φορτίο Αντιβάρων : 1297 Kgr 
Από την παρ. Ζ.2.6 προκύπτει ότι: 
Xp = Απόσταση θέσης μάζας αντιβάρων από τον y=0.1·Dx : 15,00 mm 
Υp = Απόσταση θέσης μάζας αντιβάρων από τον x=0.05·Dy : 60,00 mm 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ 50 x 50 x 5 / A (C) (L=5,0m) [U=0-1m/s] 
Υλικό οδηγού : st37 
Rm = Αντοχή σε εφεκυσμό του υλικού : 370 Nt/mm² 
Wx = Ροπή αντιστάσεως σε κάμψη κατά τον άξονα x : 3.150 mm³ 
Wy = Ροπή αντιστάσεως σε κάμψη κατά τον άξονα y : 2.100 mm³ 
Jx = Ροπή αδρανείας κατά τον άξονα x : 112.400 mm^4 
Jy = Ροπή αδρανείας κατά τον άξονα y : 52.500 mm^4 
A = Επιφάνεια οδηγού : 475 mm² 
i = Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής : 10,5 mm 
c = Πλάτος συνδεόμενου μέρους ποδιού-λάμας (Σχήμα Ζ.1) : 5 mm 
k1 = Συντελεστής κρούσης : 2,00 
k2 = Συντελεστής λειτουργίας : 1,20 
k3 = Συντελεστής βοηθητικών εξαρτημάτων : 1,5 
M = Δύναμη που επενεργεί στον οδηγό από βοηθητικά εξαρτ. : 0 Nt 
Σύμφωνα με τον ΕΝ81-1 §10.1.2.1 υπολογίζουμε τις επιτρεπόμενες τάσεις για την 
περίπτωση 
φόρτωσης κανονικής χρήσης: 
σperm = Rm / St = 370 / 2,25 = 164 Nt/mm² 
και για την περίπτωση λειτουργίας συσκευής αρπάγης: 
σperm = Rm / St = 370 / 1,8 = 206 Nt/mm² 
Και σύμφωνα με την §10.1.2.2 η επιτρεπόμενη εκτροπή είναι δperm = 10 mm 
 
Z.7.1.2 Λειτουργία σε κανονική χρήση 
Στις σχέσεις Ζ.7.1.2.3 και Ζ.7.1.2.4 σperm = 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.1 Τάση κάμψεως 
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα y του οδηγού σy 
Fx = [ k2 · gn · P · (Xp - Xs) ] / (n · h) = 
[1,2 · 9,81 · 1.297 · (15 - 0)] / (2 · 3.195) = 36 Nt 
My = 3 · Fx · l / 16 = 3 · 36 · 2.000 / 16 = 13.500 Nt·mm 
σy = My / Wy = 13.500 / 2.100 = 6,4 Nt/mm² 
β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα x του οδηγού σx 
Fy = [ k2 · gn · P · (Yp - Ys)] / (n/2 · h) = 



[1,2 · 9,81 · 797 · (-34 - 0)] / (2 / 2 · 3.195) = 287 Nt 
Mx = 3 · Fy · l / 16 = 3·287·2.000 / 16 = 107.625 Nt·mm 
σx = Mx / Wx = 107.625 / 3.150= 34,2 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.2 Λυγισμός 
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός. 
 
Z.7.1.2.3 Συνδυασμένη τάση 
σm = σx + σy = 34,2 + 6,4 = 40,6 ≤ 164 Nt/mm² 
σ = σm + k3 · M / A = 40,6 + 2 · 0 / 475 = 40,6 ≤ 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.4 Κάμψη πέλματος 
σF = 1,85 · Fx / c² = 1,85·36 / 5² = 2,7 ≤ 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.5 Βέλη κάμψης 
δx = 0,7 · Fx · l³ / (48 · E · Jy) = 0,7·36·2.000³ / (48·210.000·52.500) = 0,4 ≤ 10 mm 
δy = 0,7 · Fy · l³ / (48 · E · Jx) = 0,7·287·2.000³ / (48·210.000·52.500) = 1,4 ≤ 10 mm 
 
Z.7.1.2 Λειτουργία σε κανονική χρήση 
Στις σχέσεις Ζ.7.1.2.3 και Ζ.7.1.2.4 σperm = 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.1 Τάση κάμψεως 
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα y του οδηγού σy 
Fx = [ k2 · gn · P · (Xp - Xs) ] / (n · h) = 
[1,2 · 9,81 · 1.297 · (15 - 0)] / (2 · 3.195) = 36 Nt 
My = 3 · Fx · l / 16 = 3 · 36 · 2.000 / 16 = 13.500 Nt·mm 
σy = My / Wy = 13.500 / 2.100 = 6,4 Nt/mm² 
β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα x του οδηγού σx 
Fy = [ k2 · gn · P · (Yp - Ys)] / (n/2 · h) = 
[1,2 · 9,81 · 797 · (-34 - 0)] / (2 / 2 · 3.195) = 287 Nt 
Mx = 3 · Fy · l / 16 = 3·287·2.000 / 16 = 107.625 Nt·mm 
σx = Mx / Wx = 107.625 / 3.150= 34,2 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.2 Λυγισμός 
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός. 
 
Z.7.1.2.3 Συνδυασμένη τάση 
σm = σx + σy = 34,2 + 6,4 = 40,6 ≤ 164 Nt/mm² 
σ = σm + k3 · M / A = 40,6 + 2 · 0 / 475 = 40,6 ≤ 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.4 Κάμψη πέλματος 
σF = 1,85 · Fx / c² = 1,85·36 / 5² = 2,7 ≤ 164 Nt/mm² 
 
Z.7.1.2.5 Βέλη κάμψης 
δx = 0,7 · Fx · l³ / (48 · E · Jy) = 0,7·36·2.000³ / (48·210.000·52.500) = 0,4 ≤ 10 mm 
δy = 0,7 · Fy · l³ / (48 · E · Jx) = 0,7·287·2.000³ / (48·210.000·52.500) = 1,4 ≤ 10 mm 
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1. EIΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με ΕΛΟΤ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βοηθήματα: 
 
α) Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2. 
β) Ανελκυστήρες Μελέτη-Υπολογισμοί, Φ. Δημόπουλου, Αθήνα 1990. 
γ) Τεχνικά Εγχειρίδια και Σημειώσεις KLEEMANN. 
Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ81.2, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βοηθήματα: 
 
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 
α) Γενικά Στοιχεία Ανελκυστήρα 
 
Εμβαδόν επιφάνειας θαλάμου (F): Για τους ανελκυστήρες ατόμων, όταν δεν ορίζεται 
διαφορετικά από τον μελετητή, υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 1.2 του ΕΛΟΤ 81.2. 
 
Ονομαστικό φορτίο ανελκυστήρα (Q): Ανάλογα με το είδος του ανελκυστήρα και εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά από τον μελετητή, υπολογίζεται ως εξής: 
 
α) Ανελκυστήρες ατόμων : 
 
i)   Αριθμός ατόμων < 20: Q = ( 75 x Αριθμός Ατόμων ) (Kp) 
ii)  Αριθμός ατόμων ≥ 20: Q = ( 500 x Εμβαδόν Επιφ. Θαλάμου) (Kp) 
 
β) Ανελκυστήρες Νοσοκομείων: Q = ( 200 x Εμβαδόν Επιφ. Θαλάμου) (Kp) 
 
γ) Ανελκυστήρες Οχημάτων: Q = ( 200 x Εμβαδόν Επιφ. Θαλάμου ) (Kp) 
 
δ) Ανελκυστήρες Φορτίων: Q = ( 300 x Εμβαδόν Επιφ. Θαλάμου ) (Kp) 
 
Ίδιο βάρος θαλάμου: Εφόσον δεν οριστεί διαφορετικά από τον μελετητή υπολογίζεται ως εξής: 
 
α) Ανελκυστήρες ατόμων: P = 100 + ( 50 x Αριθμός Ατόμων ) (Kp) 
 
β) Λοιποί Ανελκυστήρες: 
 
i) Q ≤ 500 Kp: P = 100x( 3 + Εμβαδόν Επιφ. Θαλάμου ) (Kp) 
 
ii) Q > 500 Kp: P = 100x( 3 + ( 1.25 x Εμβ. Επιφ. Θαλάμου)) (Kp) 
 
β) Συρματόσχοινο, Τροχαλία, Άξονας Τροχαλίας 
 
Για την επιλογή συρματόσχοινων, τροχαλίας και άξονα τροχαλίας γίνονται οι παρακάτω 
υπολογισμοί: 
 
1. Έλεγχος αντοχής συρματόσχοινου 
 
Πρέπει ν = nxFg/((P+Q)/Ne) ≥ νεπ. 
 
2. Υπολογισμός διαμέτρου τροχαλίας 
 
Πρέπει D ≥ 40xd 
 



3. Έλεγχος τάσης άξονα τροχαλίας 
 
Πρέπει σλειτ. = (P+Q)xC/W ≤ σεπ. 
Όπου σεπ: μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 
 
σεπ = 77 Ν/mm2 για St37 
σεπ = 92 Ν/mm2 για St44 
σεπ = 108 Ν/mm2 για St52 
 
n: αριθμός συρματόσχοινων έλξης 
 
d: διάμετρος συρματόσχοινων έλξης (mm) 
 
P: ίδιο βάρος θαλάμου (Kp) 
 
Q: ονομαστικό φορτίο (Kp) 
 
D: διάμετρος τροχαλίας τριβής (mm) 
 
Fg: δύναμη θραύσεως συρματόσχοινων (Kp) 
 
W: Ροπή αντίστασης άξονα τροχαλίας (mm3) 
 
C: Απόσταση στήριξης (mm) 
 
Ne: Αριθμός εμβόλων 
 
γ) Έμβολο, Κύλινδρος, Αγωγός Τροφοδοσίας 
 
Για την επιλογή εμβόλου - κυλίνδρου - αγωγού τροφοδοσίας γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι: 
 
1. Έλεγχος εμβόλου σε λυγισμό. 
 
Πρέπει: 
 
Fs ≤ Fκρ   (N) 
 
Fκρ = π²xExAxi²/(2xlk²) για λ > 100 ή 
(A/2)x(Rm-(Rm-206)x(λ/100)²) για λ ≤ 100 
 
είναι: 
 
E = 206010 Nt/mm² 
 
Fs = 1.4x9.81x((P+Q)xCm+0.64xPexNe+PrhxNe)/Ne 
 
lk = (lg/Cm + 0.5) (m) 
 
λ = lk/i 
 
2. Έλεγχος τοιχωμάτων εμβόλου σε πίεση 
 
Πρέπει: 
 



Ρστατ ≤ Ρστατ.εμ. (N/mm2) 
 
Pστατ = ((9.81x(P+Q)xCm+PexNe+PrhxNe)/Ne)/Α0 
 
Ρστατ.εμ. = (er - eo)x2xσεπ/(2.3x1.7xdr) ή από πίνακες κατασκευαστή για συμπαγές έμβολο 
 
eo = 1 mm 
 
3. Έλεγχος τοιχωμάτων εμβόλου σε πίεση 
 
Πρέπει:  
 
Ρστατ ≤ Ρστατ.κυλ. (N/mm2) 
 
Pστατ = ((9.81x(P+Q)xCm+PexNe+PrhxNe)/Ne)/Α0 
 
Ρστατ.κυλ. = (ek - eo)x2xσεπ/(2.3x1.7xDk) ή από πίνακες κατασκευαστή για συμπαγές έμβολο 
 
eo = 1 mm 
 
4. Έλεγχος τοιχωμάτων αγωγού τροφοδοσίας σε πίεση 
 
Πρέπει  Ρστατ ≤ Ρστατ.αγ.  (N/mm2) 
 
Pστατ  = ((9.81x(P+Q)xCm+PexNe+PrhxNe)/Ne)/Α0 
 
Ρστατ.αγ. = (eσ - eo)*2xσεπ/(2.3x1.7xDσ)  ή από πίνακες κατασκευαστή για ελαστικούς αγωγούς 
τροφοδοσίας 
 
eo = 0.5 mm 
 
Όπου: 
 
P: ίδιο βάρος θαλάμου (Kp) 
 
Q: ονομαστικό φορτίο (Kp) 
 
Rm: αντοχή σε εφελκυσμό του υλικού 
 
240 (N/mm2) για St37 
360 (N/mm2) για St52 
 
Cm: σχέση ανάρτησης 
 
Ne: αριθμός εμβόλων 
 
Pe: βάρος εμβόλου (Kp) 
 
Prh: βάρος τροχαλίας (Kp) 
 
J: ροπή αδράνειας εμβόλου (mm4) 
 
i: ακτίνα αδράνειας εμβόλου (mm) 
 



lk: μήκος λυγισμού εμβόλου (mm) 
 
A0: επιφάνεια πιέσεως εμβόλου  (mm2) 
 
A: επιφάνεια διατομής εμβόλου (mm2) 
 
er: πάχος τοιχώματος σωλήνα εμβόλου (mm) 
 
dr: εξωτερική διάμετρος σωλήνα εμβόλου (mm) 
 
ek: πάχος τοιχώματος σωλήνα κυλίνδρου (mm) 
 
Dk: εξωτερική διάμετρος σωλήνα κυλίνδρου (mm) 
 
eσ: πάχος τοιχώματος αγωγού τροφοδοσίας (mm) 
 
dσ: εξωτερική διάμετρος αγωγού τροφοδοσίας (mm) 
 
σεπ: αντοχή του υλικού:  
 
240 (N/mm2) για St37 
360 (N/mm2) για St52 
 
lg = Μήκος διαδρομής θαλάμου (m) 
 
δ) Μονάδα Ισχύος 
 
Ο υπολογισμός της ελάχιστης παροχής αντλίας και της ελάχιστης ονομαστικής ισχύος κινητήρα 
γίνεται με τη βοήθεια των παρακάτω σχέσεων: 
 
1. Απαιτούμενη παροχή αντλίας 
 
Qα = 600xVexA0   (l/min) 
 
Ve = Vc/Cm       (m/sec) 
 
2. Απαιτούμενη ονομαστική ισχύς κινητήρα 
 
Νον = BsxVe/(100xnx1.3)  (HP) 
 
n = Pστατ/(Pστατxα+β) 
 
Bs = PστατxA0 (N) 
 
Όπου: 
 
Vc: ταχύτητα θαλάμου  (m/sec) 
 
Cm: λόγος ανάρτησης θαλάμου 
 
Α0: επιφάνεια πιέσεως εμβόλου (mm2) 
 
α: συντελεστής α αντλίας 
 
β: συντελεστής β αντλίας 



 
n: βαθμός απόδοσης μονάδος 
 
Pστατ:πίεση υπό πλήρες φορτίο (N/mm2) 
 
Bs: στατικό φορτίο (N) 
 
 
ε) Οδηγοί 
 
Για την επιλογή οδηγών γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, που φαίνονται αναλυτικά στα 
"αποτελέσματα". Πχ. στην ειδική περίπτωση που τα βάρη πλαισίου και πορτών δίνονται μηδέν 
(συμπεριλαμβάνονται στο βάρος θαλαμίσκου) και για πλάγια ανάρτηση και έναν οδηγό, οι έλεγχοι 
είναι: 
 
1. Έλεγχος συνολικής καταπόνησης των οδηγών σε κάμψη και λυγισμό για λειτουργία αρπάγης 
 
Πρέπει σν = 0.9xPbfxl/(4xWy)+Pkxw/A ≤ σεπ. 
 
Ρbf = 3xPb (N) 
 
Ρb = 0.5x9.81x(Rxb+Fxc+Qxd)/H (N) 
 
c = 0.5xk+a (mm) 
 
d = 2xk/3+a (mm) 
 
Pk = 1.5x9.81x(P+Q) (N) 
 
λ = l/iy 
 
ω = f(λ) 
 
Όπου: 
 
σεπ: μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 
 
σεπ = 180 Ν/mm2 για St37 
σεπ = 217 Ν/mm2 για St44 
σεπ = 260 Ν/mm2 για St52 
 
Q: Ωφέλιμο φορτίο (Kp) 
 
F: Βάρος καμπίνας (Kp) 
 
R: Βάρος πλαισίου (Kp) 
 
P: Ίδιο βάρος θαλάμου (Kp) 
 
a: Απόσταση κέντρου οδηγών - τοίχου καμπίνας (mm) 
 
b: Απόσταση κέντρου οδηγών - Κέντρο βάρους πλαισίου (mm) 
 
k: Μήκος καμπίνας (mm) 
 



c: Κέντρο βάρους καμπίνας (mm) 
 
d: Κέντρο βάρους φορτίου (mm) 
 
l: Απόσταση στηριγμάτων οδηγών (mm) 
 
Ρb: Καταπόνηση οδηγών σε κάμψη (N) 
 
Ρbf: Καμπτική καταπόνηση για λειτουργία αρπάγης 
 
Pk: Καταπόνηση οδηγών σε λυγισμό (N) 
 
Α: Διατομή Οδηγού (mm2) 
 
Wy: ροπή αντίστασης (mm3) 
 
iy: ακτίνα αδράνειας (mm) 
 
λ: συντελεστής λυγερότητας 
 
ω: συντελεστής λυγισμού 



 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
 
 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Είδος Ανελκυστήρα : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ             
Cm = λόγος ανάρτησης 1:1, 2:1 κλπ. Cm = 2             
Dx = μέγεθος θαλάμου κατα την διεύθυνση x  Dx = 1520.00 mm    
Dy = μέγεθος θαλάμου κατα την διεύθυνση y  Dy = 1550.00 mm    
Lg  = Μήκος διαδρομής θαλάμου Lg= 21.00 m 
Αριθμός στάσεων : 8             
P = άθροισμα δύναμης πλαισίου και θαλαμίσκου P = 797 kg 
Q = ονομαστικό φορτίο (άτομα x 75 kg, 14 άτομα)        Q = 1050 kg 
G = βάρος του αντίβαρου P+Q/2 G = 1300 kg 
Vc = ονομαστική ταχύτητα θαλαμίσκου Vc = 1.00 m/sec 
n = αριθμός συρματόσχοινων έλξης n = 8             
d = διάμετρος συρματόσχοινων έλξης d = 6.5 mm             
Fg = φορτίο θραύσης συρματόσχοινων έλξης Fg = 31,50 kΝ 
Pσυρμ=Βάρος συρματοσχοίνων  Pσυρμ= 85.25 kg    
Pκαλ =Βάρος εύκαμπτου καλωδίου  Pκαλ =21.00 kg    
Dt = διάμετρος τροχαλίας τριβής (Dt ≥ 40 d) Dt = 240.0 mm             
Dp = διάμετρος τροχαλίας εκτροπής (Dp ≥ 40 d) Dp = 240.00 mm      
Είδος Τροχαλιών : Αυλάκωση τύπου V με σκλήρυνση, χωρίς υποκοπή             
α = γωνία επικάλυψης συρματόσχοινου πάνω στην 
 τροχαλία τριβής α = 180° 
β = γωνία υποκοπής της τροχαλίας τριβής β = 0° 
γ = γωνία αύλακος τροχαλίας τριβής γ = 45° 
Nps  = αριθμός τροχαλιών, που προκαλούν απλές κάμψεις Nps = 0             
Npr  = αριθμός τροχαλιών, που προκαλούν αντίστροφες κάμψεις Npr = 0             
A = διατομή ενός οδηγού T 89 x 62 x 16                 A = 1570.00 mm²             
Nr = αριθμός οδηγών Nr = 2 
             
lk = μήκος λυγισμού (μέγιστη απόσταση μεταξύ 
 στηριγμάτων του οδηγού) lk = 2000.0 mm      
Aαν = διατομή ενός οδηγού αντιβάρου 50 x 50 x 5 Ααν = 475.00 mm2        
V' = ταχύτητα ενεργοποίησης ρυθμιστή 
 ταχύτητας V' = 1.32 m/sec 
G’ = Βάρος Τανυστή  G’= 703 Kg 
d' = διάμετρος συρματόσχοινου ρυθμιστή ταχύτητας d' =6.5 mm             
Fg' = φορτίο θραύσεως συρματόσχοινων ρυθμιστή Fg' = 31,50 kΝ 
D' = διάμετρος τροχαλίας τριβής ρυθμιστή (D' >= 30 d') D' = 300.0 mm             
Dp' = διάμετρος τροχαλίας τανυστή (Dp' >= 30 d') Dp'= 240.0 mm             
Είδος Τροχαλιών Ρυθμιστή: Αυλάκωση τύπου V με σκλήρυνση, χωρίς υποκοπή             
α΄ = γωνία τύλιξης συρματόσχοινου πάνω στην 
 τροχαλία του ρυθμιστή ταχύτητας α΄ = 180° 
β΄ = γωνία υποκοπής αύλακος ή ημικυκλικής αύλακος της 
 τροχαλίας του ρυθμιστή ταχύτητας β΄ = 0° 
γ΄ = γωνία αύλακος τροχαλίας ρυθμιστή ταχύτητας μη  
 σταθερής μορφής γ΄ = 35° 
n' = αριθμός συρματόσχοινων ρυθμιστή ταχύτητας n' = 3 
 Επιλέγεται 1 συσκευή αρπάγης τύπου : 
   Προοδευτικής πέδησης  
 
 Επιλέγεται 1 συσκευή αρπάγης αντιβάρου τύπου : 
   Προοδευτικής πέδησης             
ΜΟΝΑΔΕΣ: 1 kW = 1.341 * HP Joule = Ntm 
 
 



 
2.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ 
 
 

 
 
 
Τεχνικά δεδομένα οδηγών 
  Διαστάσεις : T 89 x 62 x 16 
  Υλικό : St 37 
  Ωφέλιμο φορτίο Q = 1050.00 kg 
  Βάρος καμπίνας Ρκαμπ  =  537.00 kg 
  Βάρος πλαισίου Ρπλ       =  183.00 kg 
  Βάρος πόρτας 1 ΡT1       =  77.00 kg 
  Βάρος πόρτας 2 ΡT2       =  0.00 kg 
  Βάρος Θαλάμου   P  = Ρκαμπ + Ρπλ + ΡΤ1 + ΡΤ2 = 537.00 + 183.00 + 77.00 + 0.00 = 797.00 kg 
  Θέση x του κέντρου του θαλάμου σε σχέση με τη συντεταγμένη x διατομής του οδηγού Xc = 70.00 mm 
  Θέση y του κέντρου του θαλάμου σε σχέση με τη συντεταγμένη y διατομής του οδηγού Yc = 50.00 mm 
  Θέση x μάζας πλαισίου σε σχέση με τη συντεταγμένη x οδηγού xπλ = 0.00 mm 
  Θέση y μάζας πλαισίου σε σχέση με τη συντεταγμένη y οδηγού yπλ = 0.00 mm 
  Θέση x πόρτας 1 σε σχέση με τη συντεταγμένη x οδηγού x1 = 780.00 mm 
  Θέση x πόρτας 2 σε σχέση με τη συντεταγμένη x οδηγού x2 = 0.00 mm 
  Θέση y πόρτας 1 σε σχέση με τη συντεταγμένη y οδηγού y1 = 50.00 mm 
  Θέση y πόρτας 2 σε σχέση με τη συντεταγμένη y οδηγού y2 = 0.00 mm 
  Θέση x μάζας θαλάμου σε σχέση με τη συντεταγμένη x οδηγού  
  xP = ( Ρκαμπ*Xc + Ρπλ*Xπλ + ΡΤ1*X1 + ΡΤ2*X2 ) / Ρ =  
      = ( 537.00*70.00 + 183.00*0.00 + 77.00*780.00 + 0.00*0.00 ) / 797.00 = 122.52 mm 
  Θέση y μάζας θαλάμου σε σχέση με τη συντεταγμένη y οδηγού  
  yP = ( Ρκαμπ*Υc + Ρπλ*Υπλ + ΡΤ1*Υ1 + ΡΤ2*Υ2 ) / Ρ =  
      = ( 537.00*50.00 + 183.00*0.00 + 77.00*50.00 + 0.00*0.00 ) / 797.00 = 38.52 mm 

 
  Απόσταση στηριγμάτων οδηγών l : 2000.0 mm 
  Κατακόρυφη απόσταση οδηγήσεως σασί h : 2461.0 mm 
  Αριθμός οδηγών n = 2 
  Μέγεθος θαλάμου κατά την διεύθυνση x Dx = 1520.00 mm 
  Μέγεθος θαλάμου κατά την διεύθυνση y Dy = 1550.00 mm 
  Κατακόρυφη απόσταση οδηγήσεως σασί h = 2461.00 mm 
  Απόσταση στηριγμάτων οδηγών l = 2000.00 mm 
  Διατομή Α = 1570.00 mm2 
  Ροπή αντίστασης Wx = 14500.00 mm3 
  Ροπή αντίστασης Wy = 11800.00 mm3 
  Aκτίνα αδράνειας iy = 18.29 
  Συντελεστής λυγερότητας λ = l/iy = 109.37  
  Από πίνακες βάσει του υλικού και του λ λαμβάνουμε συντελεστή λυγισμού ω(λ) = 2.113 

 
   
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1/8 ΩΣ ΠΡΟΣ (Χ) 
 



Xq = Xc +Dx / 8 = 260.00 mm 
 
Yq = Yc = 50.00 mm 
 
 
   
2.1. Λειτουργία συσκευής αρπάγης 
 
2.1.1. Τάση κάμψεως 
 
Για λειτουργία συσκευής αρπάγης, ο συντελεστής κρούσης k1 = 2.00  
 
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 k1 * gn * (Q * xQ  + P * xP) 2.00 * 9.81 * ( 1050.00 * 260.00 + 797.00 * 122.52 ) 
Fx =  --------------------------------- = ------------------------------------------------------------------- =>  
 n * h    2 * 2461.00  
 
Fx = 1477.48 Nt 
 
 3 * Fx * l  3 * 1477.48 * 2000.00 
My = ------------------ = -------------------------------- = 554054.73 Nt * mm 
 16   16 
 
 My 554054.73 
σy = --------- = ----------------- = 46.95 Nt / mm2 
 Wy 11800.00 
 
 
β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 k1 * gn * (Q * yQ  + P * yP) 2.00 * 9.81 * ( 1050.00 * 50.00 + 797.00 * 38.52 ) 
Fy =  ------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------------ => 
 n * h/2 2 * 2461.00 / 2     
 
Fy = 663.30 Nt 
 
 
 3 * Fy * l 3 * 663.30 * 2000.00 
Mx = ---------------- = ---------------------------- = 248737.91 Nt * mm 
 16 16 
 
 Mx 248737.91 
σx = --------- = ----------------- = 17.15 Nt / mm2 
 Wx 14500.00 
 
2.1.2 Λυγισμός 
 
 k1 * gn * (Q  + P ) 2.00 * 9.81 * ( 1050.00 + 797.00 ) 
Fk =  ------------------------- = ------------------------------------------------- = 18119.07 Nt 
 n 2 
 
 
        (Fk + k3 * M)* ω       (18119.07 + 1.500 * 0.000) * 2.113 
σk = -------------------- =  ----------------------------------------------- = 24.38 Nt / mm2 
              Α                                        1570.00 
 
 
2.1.3. Συνδυασμένη τάση  
 



 
σm = σx + σy      <= σεπ   => 64.11 = 17.15 + 46.95 <= 205.00 Nt / mm2 
 
                   Fk + k3 * M                        18119.07 + 1.500 * 0.000 
σ = σm +   -----------------  <= σεπ   => 75.65 = 64.11 + -------------------------------------------- <= 205.00 Nt / mm2 
 Α 1570.00 
 
σc = σk + 0.9 * σm          <= σεπ   => 82.08 = 24.38 + 0.9 * 64.11 <= 205.00 Nt / mm2 
 
 
2.1.4. Κάμψη αρμοκαλύπτρας 
 
  Πάχος σύνδεσης αρμοκαλύπτρας με λάμα c = 10.00 mm 
  Ροπή αδράνειας ώς προς άξονα x Jx = 596000.00 mm4 
  Ροπή αδράνειας ώς προς άξονα y Jy = 525000.00 mm4 
 
 1.85 * Fx 1.85 * 1477.48 
σf = -------------- <= σεπ   => 27.33 = ------------------- <= 205.00 Nt / mm2 

 c2 10.002 
 
 
2.1.5. Βέλη κάμψης 
 
               Fx * l3               1477.48 * 2000.00 3 
δx = 0.7 * --------------- <= δεπ   => 1.594 = 0.7 * -------------------------------------   <= 5 mm 
                   48 * Ε * Jy                48 * 206010 * 525000.00 
 
                Fy * l3       663.30 * 2000.003 
δy = 0.7 * --------------- <= δεπ   => 0.630 = 0.7 * -------------------------------------- <= 5 mm 
                 48 * Ε * Jx                          48 * 206010 * 596000.00 
 
 
     
2.2. Λειτουργία σε κανονική χρήση 
 
2.2.1. Τάση κάμψης 
 
Για λειτουργία σε κανονική χρήση, ο συντελεστής κρούσης k2 = 1.2 
 
α) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 k2 * gn * ( Q * (xQ – xS) + P * (xP – xS))  
Fx = --------------------------------------------------- =  
 n * h  
 
 1.2 * 9.81 * ( 1050.00 *( 260.00 - 235.00 ) + 797.00 * ( 122.52 - 235.00 )) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = -151.62 Nt 
 2 * 2461.00 
 
 
 
 3 * Fx * l 3 * 151.62 * 2000.00 
My = ------------- = ------------------------------- = 56858.44 Nt * mm 
 16 16 
 
 My 56858.44 
σy = -------- = --------------- = 4.82 Nt / mm2 
 Wy 11800.00 
 
β) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 



 
 k2 * gn * ( Q * (yQ – yS) + P * (yP – yS)) 
Fy = ---------------------------------------------------- =  
 n * h/2 
 
 1.2 * 9.81 * ( 1050.00 * ( 50.00 - 0.00 ) + 797.00 * ( 38.52 - 0.00 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 397.98 Nt 
 2 * 2461.00 / 2 
 
 
 
 3 * Fy * l 3 * 397.98 * 2000.00 
Mx = --------------- = ------------------------------- = 149242.75 Nt * mm 
 16 16 
 
 Mx 149242.75 
σx = -------- = --------------- = 10.29 Nt / mm2 
 Wx 14500.00 
 
 
2.2.2. Λυγισμός 
 
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός. 
 
2.2.3. Συνδυασμένη τάση 
 
σm = σx + σy <= σεπ   => 15.111 = 10.29 + 4.82 <= 165.000 Nt / mm2 
 
 
    k3  * M 1.500 * 0.000 
σ = σm  +     ----------- <= σεπ   => 75.65 = 15.111 +  --------------------------  <= 165.000 Nt / mm2 
 A 1570.00 
 
 
2.2.4. Κάμψη αρμοκαλύπτρας 
 
 1.85 * Fx 1.85 * 151.62 
σF = -------------- <= σεπ   => 2.81 =  ----------------------- <= 165.000 Nt / mm2 

 c2 10.002 
 
2.2.5. Βέλη κάμψης 
 
 Fx * l3  151.62 * 2000.00 3 
δx = 0.7 *  --------------- <= δεπ   => 0.164 = 0.7 *  ----------------------------------------- <= 5 mm 
 48 * Ε * Jy 48 * 206010 * 525000.00 
 
 Fy * l3  397.98 * 2000.00 3 
δy = 0.7 * --------------- <= δεπ    => 0.378 = 0.7 * ----------------------------------------- <= 5 mm 
 48 * Ε * Jx 48 * 206010 * 596000.00 
 
 
   
2.3. Φόρτωση σε κανονική χρήση 
 
2.3.1. Τάση κάμψης 
 
α) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
FS = 0.40 * gn * Q = 4120.20    Επειδή το ονομαστικό φορτίο είναι μικρότερο από 2500 Kg 
 



 gn * P * (xP – xS) + FS * (xi – xs) 
Fx = --------------------------------------------- =  
 n * h 
 
 9.81 * 797.00 * ( 122.52 - 235.00 )  + 4120.20 * ( 780.00 - 235.00 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 277.55 Nt 
 2 * 2461.00 
 
 
 
 
 3 * Fx * l 3 * 277.55 * 2000.00 
My = --------------- = -------------------------- = 104080.52 Nt * mm 
 16 16 
 
 My 104080.52 
σy = -------- = ----------- = 8.82 Nt / mm2 
 Wy 11800.00 
 
β) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 gn * P * (yP – yS) + F * ( yi – ys) 
Fy = ------------------------------------------------ =  
  n * h/2 
 
 9.81 * 797.00 * ( 38.52 - 0.00 )  + 4120.20 * ( 50.00 - 0.00 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 206.09 Nt 
 2 * 2461.00 /2 
 
 
 
 3 * Fy * l 3 * 206.09 * 2000.00 
Mx = ---------------- = --------------------------------- = 77282.15 Nt * mm 
 16 16 
 
 
 Mx  77282.15 
σx = -------- = ----------- = 5.33 Nt / mm2 
 Wx  14500.00 
 
2.3.2. Λυγισμός 
 
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός. 
 
2.3.3. Συνδυασμένη τάση 
 
σm = σx + σy <= σεπ => 14.150 = 5.33 + 8.82 <= 165.000 Nt / mm2 
 
   k3  * M         1.500 * 0.000  
σ = σm  +     ---------- <= σεπ   => 14.150 = 14.150 +  -----------------------------  <= 165.000 Nt / mm2 
 A 1570.00 
 
2.3.4. Κάμψη αρμοκαλύπτρας 
 
 1.85 * Fx      1.85 * 277.55 
σf = -------------- <= σεπ => 5.13 = --------------------------- <= 165.000 Nt / mm2 

 c2      10.00 2 
 
2.3.5. Βέλη κάμψης 
 



 Fx * l3      277.55 * 2000.00 3 
δx = 0.7 *  --------------- <= δεπ => 0.299 = 0.7 * ----------------------------------------- <= 5 mm 
 48 * Ε * Jy      48 * 206010 * 525000.00 
 
 Fy * l3      206.09 * 2000.00 3 
δy = 0.7 * --------------- <= δεπ => 0.196 = 0.7 * ----------------------------------------- <= 5 mm 
     48 * Ε * Jx      48 * 206010 * 596000.00             
 
 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1/8 ΩΣ ΠΡΟΣ (Y) 
 
Xq = Xc = 70.00 mm 
 
Yq = Yc  + Dy / 8= 243.75 mm 
 
 
 
2.1. Λειτουργία συσκευής αρπάγης 
 
2.1.1. Τάση κάμψεως 
 
Για λειτουργία συσκευής αρπάγης, ο συντελεστής κρούσης k1 = 2.00  
 
α) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 k1 * gn * (Q * xQ  + P * xP) 2.00 * 9.81 * ( 1050.00 * 70.00 + 797.00 * 122.52 ) 
Fx =  --------------------------------- = --------------------------------------------------------------------- =>  
 n * h    2 * 2461.00  
 
Fx = 682.24 Nt 
 
 3 * Fx * l  3 * 682.24 * 2000.00 
My = ---------------- = ---------------------------------- = 255838.30 Nt * mm 
 16   16 
 
 
 My 255838.30 
σy = --------- = ----------------- = 21.68 Nt / mm2 
 Wy 11800.00 
 
 
β) Τάση κάμψεως ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 k1 * gn * (Q * yQ  + P * yP) 2.00 * 9.81 * ( 1050.00 * 243.75 + 797.00 * 38.52 ) 
Fy =  ------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------------ => 
 n * h/2 2 * 2461.00 / 2     
 
Fy = 2285.18 Nt 
 
 
 3 * Fy * l 3 * 2285.18 * 2000.00 
Mx = ---------------- = ---------------------------- = 856942.46 Nt * mm 
 16 16 
 
 Mx 856942.46 
σx = --------- = ----------------- = 59.10 Nt / mm2 
 Wx 14500.00 
 
 



2.1.2 Λυγισμός 
 
 k1 * gn * (Q  + P ) 2.00 * 9.81 * ( 1050.00 + 797.00 ) 
Fk =  ------------------------- = ------------------------------------------------- = 18119.07 Nt 
 n 2 
 
 
        (Fk + k3 * M)* ω       (18119.07 + 1.500 * 0.000) * 2.113 
σk =   ------------------- =  ------------------------------------------------ = 24.38 Nt / mm2 
            Α                                         1570.00 
 
 
2.1.3. Συνδυασμένη τάση  
 
 
σm = σx + σy  <= σεπ   => 80.78 = 59.10 + 21.68 <= 205.00 Nt / mm2 
 
                   Fk + k3 * M                             18119.07 + 1.500 * 0.000  
σ = σm +    -----------------   <= σεπ   => 92.32 = 80.78 + -------------------------------------- <= 205.00 Nt / mm2 
 Α 1570.00 
 
σc = σk + 0.9 * σm   <= σεπ   => 97.09 = 24.38 + 0.9 * 80.78 <= 205.00 Nt / mm2 
 
 
2.1.4. Κάμψη αρμοκαλύπτρας 
 
  Πάχος σύνδεσης αρμοκαλύπτρας με λάμα c = 10.00 mm 
  Ροπή αδράνειας ώς προς άξονα x Jx = 596000.00 mm4 
  Ροπή αδράνειας ώς προς άξονα y Jy = 525000.00 mm4 
 
 1.85 * Fx 1.85 * 682.24 
σf = -------------- <= σεπ   => 12.62 = ------------------- <= 205.00 Nt / mm2 

 c2 10.002 
 
2.1.5. Βέλη κάμψης 
 
                   Fx * l3                    682.24 * 2000.00 3 
δx = 0.7 * --------------- <= δεπ   => 0.736 =  0.7 * -----------------------------------------   <= 5 mm 
                  48 * Ε * Jy                       48 * 206010 * 525000.00 
 
                     Fy * l3                     2285.18 * 2000.003 
δy = 0.7 *  --------------- <= δεπ   => 2.171 =  0.7 * -----------------------------------------   <= 5 mm 
                  48 * Ε * Jx                 48 * 206010 * 596000.00 
 
 
 
2.2. Λειτουργία σε κανονική χρήση 
 
2.2.1. Τάση κάμψης 
 
Για λειτουργία σε κανονική χρήση, ο συντελεστής κρούσης k2 = 1.2 
 
α) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 k2 * gn * ( Q * (xQ – xS) + P * (xP – xS))  
Fx = --------------------------------------------------- =  
 n * h  
 
 1.2 * 9.81 * ( 1050.00 *( 70.00 - 235.00 ) + 797.00 * ( 122.52 - 235.00 )) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = -628.77 Nt 



 2 * 2461.00 
 
 
 
 
 
 3 * Fx * l 3 * 628.77 * 2000.00 
My = ------------- = ------------------------------- = 235788.29 Nt * mm 
 16 16 
 
 My 235788.29 
σy = -------- = --------------- = 19.98 Nt / mm2 
 Wy 11800.00 
 
β) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 k2 * gn * ( Q * (yQ – yS) + P * (yP – yS)) 
Fy = ---------------------------------------------------- =  
 n * h/2 
 
 1.2 * 9.81 * ( 1050.00 * ( 243.75 - 0.00 ) + 797.00 * ( 38.52 - 0.00 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1371.11 Nt 
 2 * 2461.00 / 2 
 
 
 
 3 * Fy * l 3 * 1371.11 * 2000.00 
Mx = --------------- = ------------------------------- = 514165.48 Nt * mm 
 16 16 
 
 Mx 514165.48 
σx = -------- = --------------- = 35.46 Nt / mm2 
 Wx 14500.00 
 
 
2.2.2. Λυγισμός 
 
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός. 
 
2.2.3. Συνδυασμένη τάση 
 
σm = σx + σy <= σεπ   => 55.442 = 35.46 + 19.98 <= 165.000 Nt / mm2 
 
   k3  * M        1.500 * 0.000 
σ = σm  +     ---------- <= σεπ   => 55.442  =   55.442 +  ---------------------------  <= 165.000 Nt / mm2 
 A 1570.00 
 
2.2.4. Κάμψη αρμοκαλύπτρας 
 
 1.85 * Fx 1.85 * 628.77 
σF = -------------- <= σεπ   => 11.63 =  ----------------------- <= 165.000 Nt / mm2 

 c2 10.002 
 
2.2.5. Βέλη κάμψης 
 
 Fx * l3  628.77 * 2000.00 3 
δx = 0.7 *  --------------- <= δεπ   => 0.678 = 0.7 *  ----------------------------------------- <= 5 mm 
 48 * Ε * Jy 48 * 206010 * 525000.00 
 
 Fy * l3  1371.11 * 2000.00 3 



δy = 0.7 * --------------- <= δεπ    => 1.303 = 0.7 * ----------------------------------------- <= 5 mm 
 48 * Ε * Jx 48 * 206010 * 596000.00 
 
 
 
2.3. Φόρτωση σε κανονική χρήση 
 
2.3.1. Τάση κάμψης 
 
α) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
FS = 0.40 * gn * Q = 4120.20    Επειδή το ονομαστικό φορτίο είναι μικρότερο από 2500 Kg 
 
 gn * P * (xP – xS) + FS * (xi – xs) 
Fx = --------------------------------------------- =  
 n * h 
 
 9.81 * 797.00 * ( 122.52 - 235.00 )  + 4120.20 * ( 780.00 - 235.00 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 277.55 Nt 
 2 * 2461.00 
 
 
 
 3 * Fx * l 3 * 277.55 * 2000.00 
My = --------------- = -------------------------- = 104080.52 Nt * mm 
 16 16 
 
 My 104080.52 
σy = -------- = ----------- = 8.82 Nt / mm2 
 Wy 11800.00 
 
β) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 gn * P * (yP – yS) + F * ( yi – ys) 
Fy = ----------------------------------------- =  
 n * h/2 
 
 9.81 * 797.00 * ( 38.52 - 0.00 )  + 4120.20 * ( 50.00 - 0.00 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- = 206.09 Nt 
 2 * 2461.00 /2 
 
 
 
 3 * Fy * l 3 * 206.09 * 2000.00 
Mx = ---------------- = --------------------------------- = 77282.15 Nt * mm 
 16 16 
 
 Mx  77282.15 
σx = -------- = ----------- = 5.33 Nt / mm2 
 Wx  14500.00 
 
2.3.2. Λυγισμός 
 
Σε κανονική χρήση δεν εμφανίζεται λυγισμός. 
 
2.3.3. Συνδυασμένη τάση 
 
σm = σx + σy <= σεπ => 14.150 = 5.33 + 8.82 <= 165.000 Nt / mm2 
 
   k3  * M   1.500 * 0.000 



σ = σm  +     ----------  <= σεπ   => 14.150 = 14.150 +  ------------------------  <= 165.000 Nt / mm2 
 A 1570.00 
 
2.3.4. Κάμψη αρμοκαλύπτρας 
 
 1.85 * Fx      1.85 * 277.55 
σf = -------------- <= σεπ => 5.13 = --------------------------- <= 165.000 Nt / mm2 

 c2      10.00 2 
 
2.3.5. Βέλη κάμψης 
 
 Fx * l3  277.55 * 2000.00 3 
δx = 0.7 *  --------------- <= δεπ => 0.299 = 0.7 * ----------------------------------------- <= 5 mm 
 48 * Ε * Jy  48 * 206010 * 525000.00 
 
 Fy * l3  206.09 * 2000.00 3 
δy = 0.7 * --------------- <= δεπ => 0.196 = 0.7 * ----------------------------------------- <= 5 mm 
 48 * Ε * Jx  48 * 206010 * 596000.00             
 
 
 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ -  
ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ) 
 
Επιλέγονται 8 συρματόσχοινα τύπου DRAKO {8 X 19W-IWRC 1770} 250T διαμέτρου 6.5 mm, με όριο 
θραύσης Fg=31.50 KN και συνολικο βάρος Pσυρμ = 85.25 Kg. 
Το συνολικό βάρος του εύκαμπτου καλωδίου είναι Pκαλ=59.20 Κg. 
 
Συντελεστής του λόγου μεταξύ της διαμέτρου της τροχαλίας τριβής και της διαμέτρου των τροχαλιών : 
 
Kp   =  (Dt/Dp) 4 = (240.00 / 240.00) 4 = 1.00 
 
Ισοδύναμος αριθμός τροχαλιών συρματόσχοινων : 
 
Nισοδ(ρ) = Kp * (Nps + 4 * Npr) = 1.00 * (0 + 4 * 0) = 0.00 
Nισοδ(t) = 4.00 
Nισοδ = Nισοδ(ρ) + Nισοδ(t) = 4.00 
 
Όριο συντελεστή ασφαλείας συρματόσχοινων : 
 
Sf = 10k  ,  όπου : 
   log( ( 695.85 * 106 * Nισοδ ) / (Dt / d) 8.567 ) 
k =   2.6834   -     ----------------------------------------------------------------------------- = 
   log( 77.09 * (Dt / d) -2.894) 
 
   log( ( 695.85 * 106 * 4.00 ) / (240.00 / 6.5) 8.567 ) 
  =   2.6834   -     ----------------------------------------------------------------------------- = 1.088 
   log( 77.09 * (240.00 / 6.5) -2.894) 
 
οπότε : 
 
Sf = 10k = 15.13 
 
Συντελεστής ασφαλείας : v = n*Fg / ( ((P+Q)/ Cm) + Pσυρμ ) 
 
οπότε : ν = 8x3211/((797+1050)/2 + 85.25 ) = 25.46 
και v >= Sf 
 
 
 
4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 



 
Η ισχύς του κινητήρα είναι : 
 N = F*Vc*Cm/(75*n) σε HP,  F = (Q+P-G)/Cm             
όπου : n1 : βαθμός απόδοσης τροχαλίας τριβής          = 0.96             
 n2 : βαθμός απόδοσης εδράνων τροχαλίας τριβής  = 0.98             
 n3 : βαθμός απόδοσης ατέρμονα                  = 0.94             
και n  : βαθμός απόδοσης όλου συστήματος = n1*n2*n3=  
 = 0.96x0.98x0.94 = 0.88 
 
Aρα : Ν = 273.5x1x2/(75x0.88) = 8.25 HP             
 
 N = 8.25 HP ή 6.15 KW             
 
 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  
 
 
Συντελεστής τριβής μεταξύ των συρματόσχοινων και της τροχαλίας του ρυθμιστή ταχύτητας: 
 
       0.1         0.1 
    μ΄ = ------------------- = ------------------------ = 0.088             
  1 + V’/10    1 + 1.32/10 
 
 
 
   Για αυλακώσεις τύπου V με σκλήρυνση, χωρίς υποκοπή έχουμε συντελεστή τριβή του συρματόσχοινου 
στα αυλάκια 
της τροχαλίας του ρυθμιστή ταχύτητας: 
 
 
  1  1  
    f΄ = μ΄ * ------------------- = 0.088 * ------------------- = 0.294 
  sin( γ΄/2 )  sin( 35/2 ) 
  



Δύναμη ενεργοποίησης της συσκευής αρπάγης κατά την  
άνοδο :  
 
FEαν.= G’*( e f΄ * α΄ - 1)/2 =533.09 kg 
 
 
Δύναμη που ενεργεί στο συρματόσχοινο κατά την άνοδο : 
S2αν = FEαν + G’/2 = 884.59 kg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δύναμη ενεργοποίησης της συσκευής αρπάγης κατά την 
 κάθοδο: 
FEκ.= (G’/2)*( 1 - 1/e f΄ * α΄) =211.83 kg 
 
 
Δύναμη που ενεργεί στο συρματόσχοινο κατά την κάθοδο : 
S2κ = G’/2 =351.50 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Επειδή S2αν >= S2κ παίρνουμε S2max = S2αν = 884.59 kg 
 
 Υπολογισμός συντελεστή ασφαλείας συρματόσχοινου : 
 ν' = n'*Fg'/S2max  
οπότε : 
 ν' = 3x2920/884.59 = 9.9 >= 8 
 
 
Επιλέγεται τροχαλία διαμέτρου: 
D’ = 240.0 mm 
 
Ισχύει 
D’ >= 30 * d’ <=> 240.0 mm >= 30 * 7.0 mm = 210.0 mm  
 
Επιλέγεται τροχαλία τάνυσης διαμέτρου: 
Dp’ = 240.0 mm 
 
Ισχύει 
Dp’ >= 30 * d’ <=> 240.0 mm >= 30 * 7.0 mm = 210.0 mm  
με Dp’<=D’ 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1. παραγ. 10) 
 
     Προσκρουστήρες θαλαμίσκου και αντίβαρου : 
Επιλέγεται προσκρουστήρας τύπου:  
Ελάχιστο απαιτούμενο μήκος διαδρομής S: 
 S = 135*Vc*Vc = 135*1x1 = 135 mm             
 
 
 
Αριθμός προσκρουστήρων n = 1 
 
 
Οι προσκρουστήρες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν την παραπάνω διαδρομή με την   
ενέργεια στατικού φορτίου ανά προσκρουστήρα, fm να είναι :  
  
    2.5*(P+Q+Pσυρμ)/n < fm < 4*(P+Q+Pσυρμ)/n =>  
=>2.5*(797+1050+0)/1 < fm < 4*(797+1050+0)/1 =>  
=>4617.5 < fm < 7388  
 
 
 
 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 
 
Βάρος αντιβάρου G(kg) = 1300.00 kg 
 
Τεχνικά δεδομένα οδηγών αντιβάρου 
  Οδηγοί αντιβάρου RT 50 
  Διαστάσεις : 50 x 50 x 5 
  Υλικό : St 37 
  Διατομή Ααν: 475.00 mm2 
Αριθμός οδηγών αντιβάρου ng = 2 
Αριθμός συσκευών αρπάγης αντιβάρου = 1 
Συσκευή αρπάγης αντιβάρου : Προοδευτικής πέδησης 
Απόσταση στηριγμάτων οδηγών αντιβάρου lg = 2000.00 mm 
Κατακόρυφη απόσταση οδήγησης αντιβάρου hg = 3195.00 mm 



Ακτίνα αδράνειας iy = 10.51 
Συντελεστής λυγερότητας λ = lg/iy = 190.24 
Συντελεστής λυγισμού ω = 6.161 
Συντελεστής κρούσης k1 = 2.00 
 k1 * gn * G 2.00 * 9.81 * 1300.00 
Δύναμη λυγισμού αντιβάρου FG = -------------------- =  ------------------------------ = 12753.00 Nt 
 ng 2 
 
 FG * ω 12753.00 * 6.161 
Τάση λυγισμού αντιβάρου σGκ = -------------- =  -------------------------- = 
 Ααν 475.00 
 
165.40 <= σεπ = 205.00 Nt / mm2 

 
 
Υπολογισμός για κανονική χρήση-λειτουργία 
 
α) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Υ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
 
 k2 * gn *G *xG 
FGx = --------------------------------------------- =  
 nG * hG 
 
                1.2 * 9.81 * 1300.00 * 15.00 
---------------------------------------------------- = 35.92 Nt 
                     2 * 3195.00 
 
 
 
 3 * FGx * lG 3 * 35.92 * 2000.00 
MGy = --------------- = -------------------------- = 2.113 Nt * mm 
 16 16 
 
 MGy 13471.48 
σGy = -------- = ----------- = 6.41 Nt / mm2 
 WGy 2100.00 
 
β) Τάση κάμψης ως προς τον άξονα Χ του οδηγού, η οποία οφείλεται στη δύναμη οδήγησης: 
 
  k2 * gn *G * yG 
FGy = ---------------------- =  
               nG * hG/2 
 
 1.2 * 9.81 * 1300.00 * 60.00 
-------------------------------------------- = 143.70 Nt 
 2 * 3195.00 /2 
 
 
 
 
 3 * FGy * lG 3 * 143.70 * 2000.00 
MGx = ---------------- = --------------------------------- = 53885.92 Nt * mm 
 16 16 
 
            MGx                     53885.92 
σGx = ---------------- = ---------------------- = 17.11 Nt / mm2 
           WGx                     3150.00 
 
 



γ)  Σύνθετη τάση 
 
σGm = σGx + σGy <= σGεπ     =>       23.52 = 6.41 + 17.11  <=  205.00 Nt / mm2 

 

  FG 12753.00 
σG = σGm  + --------- = 23.52 + --------- = 50.37 <= σεπ = 205.00 Nt / mm2 
 Aαν 475.00 
 
σGc = σGk  +  0.9 * σGm = 165.40 + 0.9 * 23.52 = 186.57 <= σεπ = 205.00 Nt / mm2 

 
 

δ) Κάμψη αρμοκαλύπτρας 
 
 1.85 * FGx  1.85 * 35.92 
σGf = ----------------- <= σGεπ => 2.66 = --------------------------- <= 205.00 Nt / mm2 

 cG2  5.00 2 
 
ε) Βέλη κάμψης 
 
 FGx * lG3  35.92 * 2000.00 3 
δGx = 0.7 *  --------------- <= δGεπ => 0.39 = 0.7 * -----------------------------------------   <= 5 mm 
 48 * Ε * JGy   48 * 206010 * 0.00 
 
 FGy * lG3  143.70 * 2000.00 3 
δGy = 0.7 * --------------- <= δGεπ => 0.72 = 0.7 * -----------------------------------------   <= 5 mm 
 48 * Ε * JGx  48 * 206010 * 112400.00 
 
 
 
 
            Ηράκλειο , Φεβρουάριος 2017             
 
  Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

               
 
 

    Γέμελας Σαράντος 
      Δπιλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
                ΠΕ5 Δήμου Ηρακλείου με Α' βαθμό 
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    ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ             
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου 
ΤΜΗΜΑ: Κτιριακών  Έργων              ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου 
Αρμόδιος: Σ. Γέμελας       Ανδρόγεω» 
Τηλέφωνο: 2813 409850     Κ.Α. 30-7135.024 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Άρθρο ΕΙΔΟΣ Ποσότητα Μ/Μ Τιμή μονάδας ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Αποξήλωση όλης της 
εγκατάστασης παλαιού 
υδραυλικού ανελκυστήρα, 
δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω 

2 Τεμάχιο   

2 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
νέου ηλεκτροκίνητου 
ανελκυστήρα σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και την 
τεχνική περιγραφή 

1 Τεμάχιο   

4 
Λοιπές εργασίες της νέας 
εγκατάστασης σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή 

1 Τεμάχιο   

 ΣΥΝΟΛΟ:  
 ΦΠΑ 24%:  
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 
               Ο Προσφέρων     Ημερομηνία,  ...............................
                                                                            
 


