
       

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας  είναι η αποκατάσταση των ελλείψεων – παρατηρήσεων όπως 

έχουν επισημανθεί  από τις εκθέσεις τεχνικών ελέγχων  ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων   με 

τελικό σκοπό την καταχώρησή τους στα μητρώα του Δήμου Ηρακλείου.   

 

Αναλυτικά:  

Η υπηρεσία μας έχει αναθέσει στην TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ βάσει της 142.799/20-

11-2017  σύμβαση την υπηρεσία με τίτλο ¨Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών και 

Σχολικών κτιρίων¨. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται  σε δύο φάσεις:  φάση Α (αρχικός 

έλεγχος)  και  φάση Β (επανέλεγχος). 

Ήδη έχει παραληφθεί η Φάση Α δηλαδή διενεργήθηκε η αρχική  επιθεώρηση όλων των  

ανελκυστήρων που αναγραφόταν στην σχετική σύμβαση  και εκδόθηκε  ανά ανελκυστήρα 

πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου όπου πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές  

ή  τεχνική έκθεση ελέγχου στις περιπτώσεις που υπήρχαν   ελλείψεις - παρατηρήσεις . 

Ο Δήμος υποχρεούται να αποκαταστήσει όλες τις παρατηρήσεις- ελλείψεις  που  έχουν 

επισημανθεί και αναγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις ελέγχου ανελκυστήρων ώστε μετά  τον 

επανέλεγχο που θα διενεργηθεί  (Φάση Β της ανωτέρω υπηρεσίας  ) και εφόσον τηρούνται 

πλέον  οι προϋποθέσεις , να μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου και 

εν τέλει να καταχωρηθούν στα μητρώα του Δήμου.  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Ηράκλειο  23/7/2019 

 

 

¨ Επισκευή –εκσυγχρονισμός  

ανελκυστήρων δημοτικών και σχολικών 

κτιρίων για την πιστοποίησή τους ¨ 
 

 

 

 



       

 

Οι εκθέσεις τεχνικού ελέγχου έχουν εκδοθεί και παραληφθεί από την υπηρεσία μας στην  

Φάση Α της παραπάνω υπηρεσίας και αφορούν δημοτικά  και σχολικά κτίρια είναι οι 

παρακάτω: 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

  

  

Α/Α 
ΚΤΙΡΙΟ /  

Δ/ΝΣΗ 

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

(TUV AUSTRIA HELLAS) 

1 
Δημαρχείο (Λότζια) / 

Αγίου Τίτου 1 

33439/18 

1. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα από 

το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα. Να 

αποκατασταθούν τα διαχωριστικά και οι 

θύρες του μηχανοστασίου 

2. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

2 

Δημοτικό κτίριο της 

οδού Μίνωος & Μιχαήλ 

Αρχαγγέλου 

33443/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου. 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

3. Ακατάλληλες κλειδαριές θυρών φρέατος 

4. Προστασία πρόσβασης φρεατίου 

ανελκυστήρα 

5. Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

6. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

7. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του 

φρέατος 

8. Δεν υπάρχει προστασία από τα αντίβαρα 

στην κάτω απόληξη του φρέατος 

9. Δεν υπάρχει κατάλληλος ελεύθερος χώρος 

πάνω από τον κινητήρα του ανελκυστήρα  

10. Το μηχανοστάσιο να καθαριστεί από τα 

μπάζα . Η οροφή του μηχανοστασίου πρέπει 

να επισκευασθεί. 

11. Δεν υπάρχουν αποσβεστήρες θαλάμου και 



       

 

αντιβάρου 

12. Τα συρματόσχοινα δεν προστατεύονται από 

αναπήδηση. Δεν υπάρχει προστασία από τις 

τροχαλίες. 

13. Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου 

14. Ακατάλληλος περιοριστήρας ταχύτητας. 

15. Δεν υπάρχει προστασία από υπερτάχυνση 

κατά την άνοδο. 

16. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου 

ιδιοκτήτη / διαχειριστή) ώστε να υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία 

άμεσης βοήθειας και να αναρτηθούν 

οδηγίες χρήσης αν δεν είναι αυτονόητες 

17  Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και         

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

 

 

3 
ΚΗΦΗ / οδός Μίνωος 

81+Ηφαίστου 

33444/18 

 

1. Μη ομαλή κύλιση θαλάμου. Να γίνουν οι 

κατάλληλες ενέργειες  

2. Αποκατάσταση οξείδωσης στην βάση του 

κοιλοδοκού και στους κώνους συγκράτησης 

των συρματόσχοινων  

3. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και         

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

4 

(Παλιά λαχαναγορά-

Δημοτική Αστυνομία) / 

Σοφοκλή Βενιζέλου 

έναντι μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας 

33441/18 

1. Δεν υπάρχει κάγκελο προστασίας στην 

οροφή του θαλάμου  

2. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος. 

3. Δεν εξασφαλίζεται ο κατάλληλος κάτω 

χώρος προστασίας που απαιτείται από το 

πρότυπο. 

4. Δεν υπάρχει προστασία από τα αντίβαρα 



       

 

στην κάτω απόληξη του φρέατος 

5. Δεν διαπιστώθηκε η προστασία 

υπερτάχυνσης κατά την άνοδο 

6. Οι κλειδαριές θυρών  φρέατος είναι 

οξειδωμένες με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει η δυνατότητα έκτακτου 

ανοίγματος. 

7. Η πρόσβαση στον κινητήριο μηχανισμό τις 

τροχαλίες και τον περιοριστήρα ταχύτητας 

δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας του 

παραρτήματος Α2 του προτύπου. 

8. Δεν υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας 

δυναμικών δοκιμών. Δεν υπάρχει 

αντίστοιχη πρόβλεψη στον πίνακα κίνησης 

του ανελκυστήρα όπως απαιτείται από το 

παράρτημα Α2 του προτύπου. 

9. Δεν υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας 

κινήσεων του ανελκυστήρα  σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης (απεγκλωβισμός ατόμου 

κ.α ) όπως απαιτείται από το παράρτημα Α2 

του προτύπου. 

10. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου 

ιδιοκτήτη / διαχειριστή) ώστε να υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία 

άμεσης βοήθειας και να αναρτηθούν 

οδηγίες χρήσης αν δεν είναι αυτονόητες.  

11.         Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και      

                            τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης        

 

5 

Πρώην Δημαρχείο Ν. 

Αλικαρνασσού/ 

Διονυσίου 13 Α Ν. 

Αλικαρνασσός 

33440/18 

1. Ο ελαστικός σωλήνας παρουσιάζει 

παραμορφώσεις  (φουσκώματα) . Να γίνουν 

οι κατάλληλες ενέργειες. 

2. Μη ομαλή κίνηση ανελκυστήρα . Να γίνουν οι 

κατάλληλες ενέργειες. 

3. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

4. Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 



       

 

5. Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του Θαλάμου  

6. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

7. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή της αρπάγης. Δεν 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής. 

 

8. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

είναι αποθηκευμένα στο μηχανοστάσιο. 

Πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση στον 

πίνακα κίνησης και στην αντλία. 

9. Να καθαριστεί ο πυθμένας του φρέατος. 

 

10. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

 

11. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και         

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 
 



       

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Α/Α 

ΚΤΙΡΙΟ 

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1 

ΙΒ΄ ΚΕ.Π.Α / 

ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 - 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΝΗ 

33464/18 

1. Η δοκιμή αρπάγης δεν έδωσε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες. 

2. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

2 

ΙΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α/ 

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ 

- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

       33463/18 

1. Η δοκιμή αρπάγης δεν έδωσε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες 

2. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

3 

Κ΄ ΚΕΠΑ/ 

ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ 74 - 

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ 33462/18 

Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και τεχνικά 

στοιχεία της εγκατάστασης 

 

4 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ / 

Μ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

4  -ΧΑΝΙΩΠΟΡΤΑ 

1.   Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

2.   Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

3.    Κατεστραμμένη οροφή θαλάμου 

4. Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην   

οροφή του Θαλάμου  

5. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

6. Δεν υπάρχει κοιλοδοκός και ελαστική 

επικάθιση στην κάτω απόληξη του φρέατος 

7. Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης . Δεν 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής 

8. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

9. Δεν υπάρχει χειραντλία 

10. Το άνω τέρμα της διαδρομής ενεργοποιείται 

από το θάλαμο . Πρέπει να ενεργοποιείται από 

το έμβολο.  

11. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

12. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 



       

 

 

 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

Α/Α 
ΚΤΙΡΙΟ / 

Δ/ΝΣΗ 

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΥ  

1 

 

 

 

9ο Δ.Σ / ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ 5 

 

33299/18 

1.  Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

2. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

 

 

2 

15ο Δ.Σ / 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΑΠΠΑ  7 

33305/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου 

2. Δεν υπάρχει / δεν λειτουργεί ο φωτισμός 

ασφαλειας 

3. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

4. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

5. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

6. Ακατάλληλη θύρα μηχανοστασίου 

7. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

είναι αποθηκευμένα στο μηχανοστάσιο. Η χρήση 

του μηχανοστασίου πρέπει να επιτρέπεται μόνο 

στο ειδικευμένο για τον ανελκυστήρα 

προσωπικό. 

8. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 



       

 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

9. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

3 

17ο Δ.Σ / 

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  2-12 

 

33315/18 

1. Να τοποθετηθεί κατάλληλο προστατευτικό 

κιγκλίδωμα στην οροφή του Θαλάμου 

2. Δεν λειτουργεί η διάταξη χειρισμού  

συντήρησης 

3. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

4. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

4 

20ο & 56ο Δ.Σ/ Ι. 

ΚΑΡΔΙΤΣΗ 12 

 

33309/18 

1. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή της αρπάγης. Δεν 

διενεργήθηκε η διάταξη δοκιμής. 

2. Να τοποθετηθεί κατάλληλο προστατευτικό 

κιγκλίδωμα στην οροφή του Θαλάμου 

3. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

4. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

5 

28ο & 57ο  Δ.Σ / 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

ΣΚΟΥΛΑ 10 

 

33306/18 

1. Οι θύρες φρέατος δεν διακόπτουν τους 

εξωτερικούς χειρισμούς του ανελκυστήρα  

ούτε την κίνηση του ανελκυστήρα σε 

περίπτωση τυχαίου ανοίγματος. 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει stop στον πυθμένα του φρέατος 

4. Ο διακόπτης του άνω τέρματος διαδρομής 

πρέπει να ενεργοποιείται από το έμβολο. 

5. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή αρπάγης  . Δεν 



       

 

υπάρχει η κατάλληλη διάταξη  δοκιμής.  

6. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

7. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

6 
30ο Δ.Σ / 

ΠΥΡΑΝΘΟΥ 44 
33308/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

4. Δεν λειτούργησε η διόρθωση με ανοικτές 

πόρτες 

5. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του 

φρέατος 

6. Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης . Δεν 

υπάρχε4ι πρόσβαση στον πυθμένα του 

φρεατίου καθώς υπάρχουν λάδια  και άλλα 

υγρά. 

7. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα 

που είναι αποθηκευμένα στο μηχανοστάσιο 

8.  Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου 

ιδιοκτήτη / διαχειριστή) ώστε να υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία 

άμεσης βοήθειας και να αναρτηθούν 

οδηγίες χρήσης αν δεν είναι αυτονόητες 

9. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

7 

32ο Δ.Σ / 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΛΥΤΡΑ 

2 

33313/18 

1. Ακατάλληλες θύρες θαλάμου . Δε 

διακόπτουν την λειτουργία του 

ανελκυστήρα κατά τους εξωτερικούς 

χειρισμούς 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 



       

 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας. 

4. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του 

φρέατος 

5. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

6. Δεν υπάρχει χειραντλία 

7. Ακατάλληλη διάταξη χειρισμού συντήρησης 

8. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου 

ιδιοκτήτη / διαχειριστή) ώστε να υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία 

άμεσης βοήθειας και να αναρτηθούν 

οδηγίες χρήσης αν δεν είναι αυτονόητες 

9. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

8 
34ο Δ.Σ / ΑΛΜΠΕΡΤ 

ΣΒΑΙΤΣΕΡ 61 
33301/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου 

2. Δεν υπάρχει / δεν λειτουργεί ο φωτισμός 

ασφαλείας 

3. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

4. Δεν υπάρχει ελαστική επικάθιση 

5. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

6. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του 

φρέατος 

7. Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης . 

Έλλειψη κατάλληλου  συστήματος  δοκιμής 

8. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου 

ιδιοκτήτη / διαχειριστή) ώστε να υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία 

άμεσης βοήθειας και να αναρτηθούν 

οδηγίες χρήσης αν δεν είναι αυτονόητες 

9. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

9 
35ο Δ.Σ / 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ  20 
33314/18 

1. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου  



       

 

2. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

4. Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης . 

Έλλειψη κατάλληλου  συστήματος  δοκιμής 

5. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

6. Ακατάλληλη διάταξη χειρισμού συντήρησης 

7. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

8. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

 

10 
37ο Δ.Σ / ΜΥΡΤΙΑΣ  

12 
33298/18 

1. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

2. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

3. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο του 

ανελκυστήρα 

11 
41ο Δ.Σ / ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

ΠΗΓΑ 63 
33312/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

4. Υπάρχει οξείδωση στη βάση του κοιλοδοκού 

στήριξης του εμβόλου και στο πλαίσιο του 

θαλάμου 

5. Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης . Έλλειψη 

κατάλληλου  συστήματος  δοκιμής 



       

 

6. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

7. Δεν υπάρχει κατάλληλο κιγκλίδωμα προστασίας 

στην οροφή του θαλάμου. 

8. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

9. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

12 

43ο Δ.Σ / ΣΠΥΡΟΥ 

ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ & 

ΕΒΡΟΥ 

33297/18 

1. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

2. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

13 
45ο Δ.Σ/ ΖΕΥΞΙΔΟΣ 

65 
33304/18 

1. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

2. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

3. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

14 

46ο Δ.Σ/ 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 

ΓΑΒΑΛΑ 41 

 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου 

2. Κατεστραμμένη επικάθιση θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

4. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

5. Νερά στον πυθμένα του φρέατος 

6. Οξείδωση στη βάση του κοιλοδοκού στήριξης 



       

 

του εμβόλου και στο πλαίσιο θαλάμου. 

7. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή αρπάγης. Δεν 

υπάρχει προσβαση στον πυθμένα του 

φρεατίου καθώς υπάρχουν νερά. 

8. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

9. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες  

10. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

15 
47ο Δ.Σ/ ΝΙΚΟΥ 

ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ 19 
33310/18 

1. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή αρπάγης  . Δεν 

υπάρχει η κατάλληλη διάταξη  δοκιμής 

2. Κατεστραμμένη επικάθιση θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

4. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

5. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

16 

49ο Δ.Σ & 2ο  ειδικό 

σχολείο / ΑΥΛΩΝΟΣ 

10 

33307/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου. 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

4. Δεν λειτούργησε η διόρθωση με ανοικτές 

πόρτες 

5.  Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του 

φρέατος 

6. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή αρπάγης  . Δεν 



       

 

υπάρχει η κατάλληλη διάταξη  δοκιμής 

7. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα 

που βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

8. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου 

ιδιοκτήτη / διαχειριστή) ώστε να υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία 

άμεσης βοήθειας και να αναρτηθούν 

οδηγίες χρήσης αν δεν είναι αυτονόητες  

9. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

17 

52o Δ.Σ / 

ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ 

ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ  9 

33303/18 

1. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

2. Κίνδυνος πτώσης από την οροφή του 

θαλάμου. Δεν υπάρχει το προβλεπόμενο 

κιγκλίδωμα προστασίας. 

3. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

4. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

18 

1ο Δ.Σ. Ν. 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ / 

ΜΑΥΣΩΛΟΥ  75 

33300/18 

1. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες. 

2. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

3. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

   1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου. 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο Δ.Σ. Ν. 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ / 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33366/18 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

4. Κατεστραμμένη οροφή θαλάμου 

5. Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου 

6. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

7. Δεν υπάρχει κοιλοδοκός και ελαστική 

επικάθιση στην απόληξη του φρέατος 

8. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή αρπάγης . Δεν 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής 

9. Δεν υπάρχει κάγκελο προστασίας στην οροφή 

του θαλάμου 

10. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

11. Δεν υπάρχει χειραντλία 

12. Το άνω τέρμα της διαδρομής ενεργοποιείται 

από το θάλαμο . Πρέπει να ενεργοποιείται 

από το έμβολο. 

13. Το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα πρέπει να 

βρίσκεται σε ιδιαίτερο κατάλληλο χώρο και 

να διαχωρίζεται με την κατάλληλη θύρα. 

14. Δεν λειτούργησε η διόρθωση 

15. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες. 

16. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης. 

 

 

20 
2ο Δ.Σ. ΒΟΥΤΩΝ / 

ΒΟΥΤΕΣ 
33302/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου 

2. Δεν υπάρχει / δεν λειτουργεί ο φωτισμός 

ασφαλείας 



       

 

3. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

4.  Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

5. Μη στεγανό φρεάτιο . Πρέπει να 

αποκατασταθούν τα νερά στον πυθμένα του 

φρέατος και να ελεγχθούν ο κοιλοδοκός οι 

κώνοι και τα συρματόσχοινα. 

6. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή αρπάγης. 

7. Κίνδυνος πτώσης από την οροφή του 

θαλάμου του θαλάμου . Δεν υπάρχει το 

προβλεπόμενο κιγκλίδωμα προστασίας. 

8. Ακατάλληλη θύρα μηχανοστασίου. 

9. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

είναι αποθηκευμένα στο μηχανοστάσιο  

10. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες. 

11. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης. 

 

 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

    

Α/Α 

ΚΤΙΡΙΟ 

Α/Α ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΥ   

1 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / Ι. 

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 32 

33345/18 

1. Κατεστραμμένη επικάθιση θαλάμου στον 

πυθμένα του φρέατος 

2. Υπάρχουν νερά στον πυθμένα του φρέατος 

3. Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης λόγω 

αδυναμίας πρόσβασης στον πυθμένα. 

4. Στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα βρίσκεται 



       

 

εγκατεστημένος ο πίνακας πυρασφάλειας. 

5. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες. 

6. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης. 

 

 

2 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & 

ΣΚΕΠΕΤΖΗ, 

33343/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

4. Η δοκιμή αρπάγης δεν έδωσε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα . Να γίνουν οι 

κατάλληλες ενέργειες .  

5. Δεν υπάρχει κατάλληλο κάγκελο προστασίας 

στην οροφή του θαλάμου. 

6. Το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα βρίσκεται 

στο χώρο του αρχείου του σχολείου. Ο χώρος 

του μηχανοστασίου δεν πληροί τις απαιτήσεις 

του αναφερόμενου προτύπου . 

7. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες. 

8. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης  

3 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 

ΓΑΒΑΛΑ - ΜΟΡΝΟΥ 

33358/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου. 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

4. Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης. Δεν 



       

 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής. 

5. Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου 

6. Δεν υπάρχει χειραντλία 

7. Η θύρα του μηχανοστασίου ανοίγει προς τα 

μέσα. 

8. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

είναι αποθηκευμένα στο μηχανοστάσιο  

9. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου 

ιδιοκτήτη / διαχειριστή) ώστε να υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία 

άμεσης βοήθειας και να αναρτηθούν 

οδηγίες χρήσης αν δεν είναι αυτονόητες. 

10. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

4 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΠΑΡΟΔ. ΓΕΩΡΓ. 

ΔΙΛΒΟΗ, ΝΕΑ 

ΑΛΑΤΣΑΤΑ 

33359/18 

1. Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου 

2. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

είναι αποθηκευμένα στο μηχανοστάσιο 

3. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου 

ιδιοκτήτη / διαχειριστή) ώστε να υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία 

άμεσης βοήθειας και να αναρτηθούν 

οδηγίες χρήσης αν δεν είναι αυτονόητες. 

4. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

5 
8o ΓΥΜΝΑΣΙΟ / Γ. 

ΜΑΡΑΝΤΗ 
33368/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου. 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

4. Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου 

5. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

6. Δεν υπάρχει χειραντλία 



       

 

7. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες. 

8. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

6 
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / Α. 

ΒΟΡΕΑΔΗ 34 

33346/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου. 

 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

4. Δεν υπάρχει ελαστική επικάθιση 

5. Δεν υπάρχει stop στον πυθμένα του φρέατος 

6. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

7. Δεν υπάρχει κατάλληλο κάγκελο προστασίας 

στην οροφή του θαλάμου 

8. Ακατάλληλη συσκευή χειρισμού συντήρησης  

9. Δεν υπάρχει χειραντλία 

10. Το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα έχει 

μετατραπεί σε χώρο γραφείου. Η αντλία και ο 

πίνακας κίνησης του ανελκυστήρα έχουν 

εντοιχιστεί. Ο χώρος του μηχανοστασίου δεν 

πληροί τις απαιτήσεις του αναφερόμενου 

προτύπου. 

11. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες. 

12. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

7 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ /Ν. 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
33367/18 

1. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

 

2. Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 



       

 

 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

4. Δεν υπάρχει stop στον πυθμένα του φρέατος 

5. Δεν υπάρχει προστασία από τα αντίβαρα 

στην κάτω απόληξη του φρέατος. 

6. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που        

είναι αποθηκευμένα στο μηχανοστάσιο 

7. Τα συρματόσχοινα δεν προστατεύονται από 

αναπήδηση. Δεν υπάρχει προστασία από τις 

τροχαλίες. 

8. Φθαρμένα αυλάκια κινητήριας τροχαλίας . Να 

γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. 

9. Δεν υπάρχει προστασία από υπερτάχυνση 

κατά την άνοδο. 

10. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες. 

11. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

8 
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 24 

33348/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου. 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

4. Δεν υπάρχει επικάθιση 

5. Δεν υπάρχει stop στον πυθμένα του φρέατος 

 

6. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή της αρπάγης. Δεν 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής. 

7. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

8. Ακατάλληλη συσκευή χειρισμού συντήρησης. 

9. Δεν υπάρχει άνω τέρμα διαδρομής  



       

 

10. Ακατάλληλη συσκευή χειρισμού συντήρησης  

11. Δεν υπάρχει ρευματοδότης στο μηχανοστάσιο. 

Από το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα 

διέρχονται σωλήνες θέρμανσης. 

12. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες. 

13. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 

    

Α/Α 

ΚΤΙΡΙΟ 

Α/Α  ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΥ   

1 
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / Ι. 

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 32 

33356/18 

1. Δεν υπάρχει κάγκελο προστασίας από πτώση 

στην οροφή του θαλάμου. 

2. Ξένες εγκαταστάσεις θέρμανσης διέρχονται από 

μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα 

3. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες. 

4. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

2 
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 

33342/18 

1. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

2. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

είναι αποθηκευμένα στο μηχανοστάσιο 



       

 

3. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες. 

4. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

 

3 

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΛΕΥΤΕΡΗ 

ΣΚΕΠΕΝΤΖΗ 31 

33344/18 

1. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

2. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

3. Τα κομβία κλήσης στον θάλαμο θέλουν 

επισκευή 

4. Υπάρχουν νερά στον πυθμένα του φρεατίου. 

5. Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης λόγω 

αδυναμίας πρόσβασης στον πυθμένα. 

6. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

7. Οι επιφάνειες κάτω από τα κατώφλια των 

θυρών φρέατος δεν είναι συνεχής . 

8. Δεν υπάρχει κατάλληλο κάγκελο προστασίας 

στην οροφή του θαλάμου 

9. Δεν λειτουργούν οι θύρες θαλάμου. Ο 

ανελκυστήρας κινείται με τις θύρες ανοικτές. 

10. Το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα βρίσκεται 

στο χώρο του αρχείου του σχολείου. Ο χώρος 

του μηχανοστασίου δεν πληροί τις απαιτήσεις 

του αναφερόμενου προτύπου  

11. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες. 

12. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 



       

 

 

4 
6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΕΜ. 

ΞΑΝΘΟΥ 

33341/18 

1. Δεν υπάρχει φωτισμός και ρευματοδότης στο 

μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα 

2. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες. 

3. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

5 
8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / Γ. 

ΞΗΡΟΥΔΑΚΗ 17 

33347/18 

1. Δεν υπάρχουν θύρες φρέατος. 

 

2. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

4. Δεν υπάρχει επικάθιση 

5. Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

6. Υπάρχουν νερά στον πυθμένα του φρέατος 

7. Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης λόγω 

αδυναμίας πρόσβασης στον πυθμένα 

8. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

9. Δεν υπάρχει κατάλληλο κάγκελο προστασίας 

στην οροφή του θαλάμου 

10. Ακατάλληλη συσκευή χειρισμού συντήρησης. 

11. Δεν υπάρχει χειραντλία 

12. Δεν υπάρχει φωτισμός και ρευματοδότης στο 

μηχανοστάσιο 

13. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες. 

14. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 



       

 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

6 

11o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 

ΓΑΒΑΛΑ-ΜΟΡΝΟΥ 

33357/17 

1. Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

2. Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

3. Δεν διενεργήθηκε δοκιμή της αρπάγης. Δεν 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής. 

4. Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου 

5. Δεν υπάρχει χειραντλία 

6. Η θύρα του μηχανοστασίου ανοίγει προς τα 

μέσα. 

7. Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

8. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη 

/ διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας 

και να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν 

είναι αυτονόητες 

9. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΣΕΚ 

    

Α/Α 

ΚΤΙΡΙΟ 

Α/Α  ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΥ  

1 
1ο ΕΠΑ.Λ. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΙΤΑΝΟΥ 40 

33361/18 

1. Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 



       

 

αυτονόητες 

2. Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης 

 

2 

2ο ΕΠΑ.Λ. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΙΛΒΟΗ-

ΝΕΑ ΑΛΑΤΣΑΤΑ 

33360/18 

1 Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου 

2 Δεν λειτούργησε η διόρθωση με ανοιχτή 

/κλειστή θύρα 

3 Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

4 Να καθαριστεί ο πυθμένας του φρέατος  

5 Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

6 Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης. 

3 

5ο ΕΠΑ.Λ. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 7& 

ΣΥΜΒΡΙΤΟΥ 4 

33355/18 

1 Οι θύρες θαλάμου δεν διακόπτουν τους 

εξωτερικούς χειρισμούς του ανελκυστήρα ούτε 

την κίνηση του ανελκυστήρα σε περίπτωση 

τυχαίου ανοίγματος. 

2 Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου 

3 Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

4 Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

5 Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά της εγκατάστασης  

4 
6ο ΕΠΑ.Λ. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / 

ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗ 24, 

33362/18 

1 Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

2 Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 



       

 

3 Κατεστραμμένη οροφή θαλάμου  

4 Δεν υπάρχει κατάλληλο κάγκελο προστασίας 

στην οροφή του θαλάμου 

5 Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου  

6 Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

7 Δεν διενεργήθηκε δοκιμή της αρπάγης. Δεν 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής  

8 Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

9 Δεν υπάρχει χειραντλία 

10 Μη στεγανό φρεάτιο. Στην κάτω απόληξη του 

φρέατος υπάρχουν νερά  

11 Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

12 Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά της εγκατάστασης 

5 
1ο ΕΚ ΚΤΙΡΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΙΤΑΝΟΥ 40 
33363/18 

1 Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου. 

2 Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

3 Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

4 Κατεστραμμένη οροφή θαλάμου 

5 Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου 

6 Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

 

7 Δεν υπάρχει κοιλοδοκός και ελαστική 

επικάθιση στην κάτω απόληξη φρέατος  

 

8 Δεν διενεργήθηκε δοκιμή της αρπάγης. Δεν 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής 

9 Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 



       

 

10 Δεν υπάρχει χειραντλία 

11 Το άνω τέρμα της διαδρομής ενεργοποιείται 

από το θάλαμο . Πρέπει να ενεργοποιείται από 

το έμβολο. 

12 Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

13 Ανοιχτή κάτω απόληξη φρέατος . Η πρόσβαση 

στην κάτω απόληξη φρέατος πρέπει να 

ασφαλίζει με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να 

διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρα 

όταν απαιτείται πρόσβαση. 

14 Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο 

θάλαμο (με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

15 Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά της εγκατάστασης. 

 

 

6 
1ο ΕΚ ΚΤΙΡΙΟ 6 / 

ΙΤΑΝΟΥ 40 
33364/18 

1 Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου 

2 Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου  

3 Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

4 Κατεστραμμένη οροφή θαλάμου 

5 Κατεστραμμένα κομβία κλήσης στη στάση 0 

6 Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφή του θαλάμου. 

7 Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

8 Δεν υπάρχει κοιλοδοκός και ελαστική επικάθιση 

στην κάτω απόληξη του φρέατος. 

9 Δεν διενεργήθηκεη δοκιμή αρπάγης . Δεν 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής. 

10 Δεν υπάρχει stop στον πυθμένα του φρέατος 



       

 

11 Δεν υπάρχει χειραντλία 

12 Το άνω τέρμα της διαδρομής ενεργοποιείται από 

το θάλαμο . Πρέπει να ενεργοποιείται από το 

έμβολο. 

13 Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

14 Ανοιχτή κάτω απόληξη φρέατος . Η πρόσβαση 

στην κάτω απόληξη φρέατος πρέπει να 

ασφαλίζει με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να 

διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρα όταν 

απαιτείται πρόσβαση. 

15 Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

16 Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά της εγκατάστασης. 

 

7 
1ο ΕΚ ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΗΡΙΟ V 

/ ΙΤΑΝΟΥ 40 

33365/18 

1 Δεν υπάρχουν θύρες θαλάμου. 

2 Δεν υπάρχει ποδιά θαλάμου. 

3 Δεν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας 

4 Κατεστραμμένη οροφή θαλάμου 

5 Ακατάλληλο χειριστήριο συντήρησης στην 

οροφής του θαλάμου 

6 Δεν υπάρχει φωτισμός φρέατος 

7 Δεν υπάρχει κοιλοδοκός και ελαστική επικάθιση 

στην κάτω απόληξη φρέατος 

8 Δεν διενεργήθηκε η δοκιμή αρπάγης . Δεν 

υπάρχει κατάλληλη διάταξη δοκιμής. 

9 Δεν υπάρχει STOP στον πυθμένα του φρέατος 

10 Δεν υπάρχει χειραντλία 

11 Το άνω τέρμα της διαδρομής ενεργοποιείται από 

το θάλαμο . Πρέπει να ενεργοποιείται από το 



       

 

έμβολο. 

12 Να απομακρυνθούν τα ξένα αντικείμενα που 

βρίσκονται στο μηχανοστάσιο 

13 Ανοιχτή  κάτω απόληξη φρέατος. Η πρόσβαση 

στην κάτω απόληξη φρέατος  πρέπει να 

ασφαλίζει με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να 

διακόπτεται η λειτουργία του ανελκυστήρα όταν 

απαιτείται πρόσβαση. 

14 Να συνδεθεί η τηλεφωνική διάταξη στο θάλαμο 

(με ευθύνη του υπεύθυνου ιδιοκτήτη / 

διαχειριστή) ώστε να υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία με υπηρεσία άμεσης βοήθειας και 

να αναρτηθούν οδηγίες χρήσης αν δεν είναι 

αυτονόητες 

15 Να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά και 

τεχνικά της εγκατάστασης 

 

 

 

Στην στήλη του ανωτέρω πίνακα με τίτλο  ¨ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ¨ 

αναγράφονται οι ελλείψεις παρατηρήσεις όπως αυτές αναγράφονται στις εκθέσεις περιοδικού 

ελέγχου της TUV AUSTRIA HELLAS. Στην  προηγούμενη στήλη με τίτλο  ¨Α/Α 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ¨ αναγράφεται ο αντίστοιχος αριθμός της έκθεσης 

περιοδικού ελέγχου. Κάθε οικονομικός φορέας θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις 

παρατηρήσεις που αναγράφονται σε αυτές και η οικονομική του προσφορά θα καλύπτει το 

σύνολο των απαιτήσεων . Επίσης στην οικονομική προσφορά κάθε προσφέροντα θα 

περιλαμβάνεται κάθε εργασία και οικονομική επιβάρυνση    για την σύνταξη του σχετικού 

φακέλου καταχώρησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ , αιτήσεις , υπεύθυνες 

δηλώσεις ,ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά σχέδια κλπ). Το πιστοποιητικό περιοδικής 

λειτουργίας εξαιρείται από την ανωτέρω δαπάνη και θα καλυφθεί από την υπηρεσία μας 

μέσω διαφορετικής υπηρεσίας.  

Κάθε προσφέροντας θα καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του 

νόμου Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 

με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση ων όρων των τεχνικών προδιαγραφών,  

 

 



       

 

της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της εργασίας 

των τοπικών συνθηκών και συμφωνεί με αυτούς. 

 

 

 

 

Ο Συντάξας                                     Η Διευθυντής Τεχνικών Έργων  & Μελετών  

 

 

 
                   Μπιολάκης Μανόλης                                                       Μιχελάκης Νίκος 
                 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                               Αρχιτέκτων  Μηχανικός  
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