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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Η παρούσα προμήθεια αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού 

ανελκυστήρα οκτώ (8) ατόμων στο κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών Καλαμπακίου του Δήμου 

Δοξάτου. 

 Η τοποθέτηση του ανελκυστήρα θα πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενο φρεάτιο 

σκυροδέματος διαστάσεων 1,50Χ 2,65μ, για την εξυπηρέτηση ατόμων και ΑΜΕΑ στον 2ο 

όροφο του κτηρίου.  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται, η έκδοση πιστοποιητικού (CE) 

από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, η συντήρηση του ανελκυστήρα κατά τους πρώτους έξι 

(6) μήνες από την κανονική λειτουργία του, η υποβολή του φακέλου στον Δήμο για έκδοση 

απόφασης καταχώρησης ανελκυστήρα και οι προβλεπόμενες οικοδομικές και 

ηλεκτρολογικές εργασίες για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. 

Ο χρόνος παράδοσης της  προμήθειας είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Για την προμήθεια του θέματος υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 20.000,00 € 

στον προϋπολογισμό του Δήμου Δοξάτου έτους 2020 με Κ.Α.15/7311.05. 

 

Καλαμπάκι, 31/03/2020  

                                   Συντάχθηκε                    Θεωρήθηκε 

      Η προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. 

 

 

                           Καραγαϊτάνη Γιαννούλα             Σωφρονιάδου Μαρία 

                Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης                      Πολιτικός Μηχανικός  

 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 

 
1. Γενικά χαρακτηριστικά 

 
- Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων ΑΜΕΑ 
- Ωφέλιμο φορτίο 600 χλγ. ή 8 άτομα 
- Διαστάσεις θαλάμου 1,10m x 1,40m  
- Ταχύτητα ανύψωσης 0,58-0,63m/sec 
- Στάσεις 2, διαδρομή μέχρι 4,00 μ.  
- Αυτόματες πόρτες τηλεσκοπικού ανοίγματος min πλάτος 0,85μ 

 
2. Σύντομη Περιγραφή  
 

2.1  Ο ανελκυστήρας θα κινείται σε ειδικά για αυτόν το σκοπό διαμορφωμένο φρεάτιο 
που βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου, όπως φαίνεται στα σχέδια και το μηχανοστάσιο 
θα βρίσκεται σε χώρο παραπλεύρως του φρέατος, στο επίπεδο του ισογείου 
 
2.2  Μέσα στο μηχανοστάσιο θα εγκατασταθούν η μονάδα ισχύος του υδραυλικού 

συστήματος και ο αντίστοιχος ηλεκτρικός πίνακας (CONTROL), θα υπάρχει δε οπή 
150 χ 100 mm στο διαχωριστικό τοίχο του φρέατος και μηχανοστασίου για να 
διέρχεται ο ελαστικός σωλήνας που συνδέει τη μονάδα ισχύος με το έμβολο. Στο 
φρεάτιο θα εγκατασταθούν οι ευθυντήριοι ράβδοι οδηγήσεως, το πλαίσιο 
αναρτήσεως θαλάμου, ο θάλαμος, το έμβολο και οι άλλοι απαραίτητοι μηχανισμοί και 
εξαρτήματα, για την κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα (ηλεκτρική εγκατάσταση,  
διακόπτες, κοιλοδοκοι, εμβόλου κ.λ.π.).  

 
2.3 Ο θάλαμος του ανελκυστήρα θα φέρεται επάνω σε ειδικό πλαίσιο αναρτήσεως 

(επικαθήσεως), το οποίο με έμεση ανάρτηση τύπου (σχέσης) 1:2 οπίσθιας στήριξης 
προσαρμόζεται στη διάταξη των ευθυντήριων οδηγών.  

 
 
3.  Κινητήριος Μηχανισμός 
 

Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τον κινητήριο μηχανισμό είναι:  
 

3.1. Κύλινδρος και 'Έμβολο  
 

3.1.1. Το έμβολο, είναι απλό, θα έχει υπολογιστεί με συντελεστή ασφαλείας 2 
σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 81.20 & 81.50. Θα κατασκευαστεί από 
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, από υλικό St52, που θα έχει υποστεί αρχικά 
κατεργασία τορνιρίσματος μετά ρεκτιφιάρισμα για να επιτευχθεί απόλυτα λεία 
επιφάνεια και κυκλική διατομή. Στο κάτω άκρο του εμβόλου τοποθετείται 
φλάντζα μεγαλύτερης διαμέτρου, έτσι ώστε να αποκλείεται η έξοδος του 
εμβόλου από τον κύλινδρο.  

 
3.1.2. Ο κύλινδρος, κλείνει με σιδηρά φλάντζα, ενώ στο πάνω άκρο θα 

προσαρμοστεί με κοχλίωση η κεφαλή που θα φέρει δύο δακτυλίους 
ολίσθησης (κουζινέτα) και δύο στεγανοποιητικούς ελαστικούς δακτυλίους, ένα 
για αποτροπή της διέλευσης του υδραυλικού ελαίου από τον κύλινδρο προς 
τα έξω (τσιμούχα) και ένα για την αποφυγή εισόδου ξένων σωματιδίων μέσα 
στον κύλινδρο (ξύστρα).  

 



3.1.3. Στο σημείο τροφοδοσίας του κυλίνδρου θα προσαρμοστεί ειδική βαλβίδα 
έλλειψης πίεσης, υδραυλική αρπάγη, που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση 
διαρροής ή τομής στις σωληνώσεις τροφοδοσίας και εφόσον η ταχύτητα του 
θαλάμου υπερβεί κατά 30 % την ονομαστική, όπως ορίζουν οι κανονισμοί 
(ΕΝ 81.20). Για την απελευθέρωση της βαλβίδας θα είναι απαραίτητη μία 
μικρή μετακίνηση του εμβόλου προς τα πάνω. Στο σημείο τροφοδοσίας της 
βαλβίδας έλλειψης πίεσης θα προσαρμοστεί με κοχλίωση ελαστικός σωλήνας 
υψηλής πιέσεως που θα φθάνει μέχρι τη μονάδα ισχύος.  

 
3.1.4. Για τη συλλογή του λαδιού που στραγγίζει από την επιφάνεια του εμβόλου 

κατά την κάθοδό του ή διαφεύγει από τους δακτυλίους στεγανότητας, θα 
υπάρχει στο πάνω μέρος του κυλίνδρου ειδική λεκάνη περισυλλογής. Το 
συλλεγόμενο λάδι θα οδηγείται με πλαστική σωλήνα αφού φιλτραριστεί, 
απευθείας στη δεξαμενή λαδιού. Ο κύλινδρος θα έχει στο πάνω μέρος ειδικό 
κρουνό εξαέρωσης.  

 
3.1.5. Μεταξύ κυλίνδρου και εμβόλου υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του 

λαδιού. Η τροφοδοσία του λαδιού από τη μονάδα ισχύος θα γίνεται με 
ελαστικό σωλήνα υψηλής πιέσεως, τοποθετημένο κατάλληλα, ώστε να μην 
ευνοείται ο εγκλωβισμός θυλάκων αέρος. Ο ελαστικός σωλήνας θα είναι 
στηριγμένος σε όποιο σημείο της διαδρομής του απαιτείται, με ειδικά 
στηρίγματα.  

 
3.2. Μονάδα ισχύος  
 
Η μονάδα ισχύος αποτελεί ένα ενιαίο αρμονικά συνεργαζόμενο συγκρότημα, με το οποίο 
επιτυγχάνεται η προώθηση και ο έλεγχος της ροής του υδραυλικού λαδιού.  
 
Διακρίνουμε τα εξής κύρια μέρη:  
 

3.3. Δοχείο λαδιού  
 

3.3.1. Το δοχείο λαδιού είναι συγκολλητό, κατασκευασμένο από χαλύβδινη 
λαμαρίνα πάχους 2 mm, αποτελεί δε το φορέα επί του οποίου 
προσαρμόζονται όλα τα εξαρτήματα που συνιστούν την μονάδα ισχύος. Η 
χωρητικότητα σε λάδι είναι ικανοποιητική για τη συγκεκριμένη λειτουργία, 
ελέγχεται δε με δείκτη ελάχιστης στάθμης, τοποθετημένο στο καπάκι του 
δοχείου, στη φάση που το έμβολο έχει αναπτυχθεί πλήρως, οπότε θα πρέπει 
το συγκρότημα αντλίας κινητήρα να παραμένει εμβαπτισμένο στο λάδι. Στο 
κάτω μέρος του δοχείου τοποθετείται κρουνός εκκένωσης μέσω του οποίου 
μπορεί να διαφύγει η τυχόν ευρισκόμενη υγρασία που κατακάθεται στο 
σημείο εκείνο, καθώς επίσης να γίνει και πλήρης εκκένωση του λαδιού. Στο 
εσωτερικό του δοχείου διαμορφώνεται ειδική βάση, όπου μέσω ελαστικών 
αντικραδασμικών συνδέσμων, προσαρμόζεται το συγκρότημα αντλίας -
κινητήρα.  

 
3.3.2   Στα τέσσερα σημεία στήριξης στο δάπεδο, προσαρμόζεται ειδική 

αντικραδασμική βάση, για τη μόνωση του συγκροτήματος από τα 
οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου.  

 
3.3.3. Οι ανωτέρω μονώσεις, συνδυαζόμενες και με ένα σιγαστήρα απόσβεσης 

των παλμών της αντλίας, μειώνουν στο ελάχιστο την μετάδοση κραδασμών 
και θορύβου έξω από το μηχανοστάσιο.  



 
3.4. Αντλία - Κινητήρας  
 

3.4.1. Η ανύψωση του εμβόλου θα γίνεται με λάδι παρεχόμενο από μία αντλία 
χαμηλών παλμών και θορύβου, που δουλεύει μέσα στο λάδι. Στην είσοδο της 
φέρει φίλτρο για παρεμπόδιση ξένων σωμάτων και είναι κατασκευασμένη με 
τρεις ατέρμονες κοχλίες για σταθερή παροχή και πίεση σε λειτουργία μέχρι 60 
atm. Η επιλογή της αντλίας θα γίνει σε συνδυασμό με την επιλογή του 
κατάλληλου εμβόλου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα.  

 
3.4.2. Η αντλία, παροχής θα είναι σταθερά συνδεδεμένη στον κινητήρα με φλάντζα 

και η κίνηση μεταδίδεται με άξονες συνδεδεμένους με σφήνα. Η σύνδεση 
αυτή είναι απόλυτα αξιόπιστη και δε χρειάζεται συντήρηση.  

 
3.4.3. Ο κινητήρας, ισχύος θα είναι τριφασικός, ασύγχρονος, για λειτουργία κάτω 

από λάδι, φλαντζωτός, συνδεδεμένος απ' ευθείας με την αντλία. Η κατασκευή 
του είναι ανοικτού τύπου, ούτως ώστε να είναι αυτολίπαντος για να 
μειώνονται οι απώλειες ισχύος, καθώς επίσης και ο θόρυβος. 'Έχει 
περίβλημα ΙΡΟΟ, τύπος κατασκευής ΜΒ 15, κλάση μόνωσης F , περιέλιξη για 
380 V σε τρίγωνο, 50 ΗΖ και περιστρέφεται με 2. 750 RPM. Η συνδεσμολογία 
εκκίνησης του κινητήρα είναι τρίγωνο (Δ) Για την προστασία του 
εγκαθίστανται:  

 
- Πηνίο ελλείψεως φάσεως.  
 
-  Thermistors γιά τον έλεγχο υπερθέρμανσης του τυλίγματος με 

θερμοκρασία διέγερσης 100 °C.  
 
- Χρονικό διαδρομής.  

 
 

3.5. Υδραυλικά όργανα λειτουργίας και αυτοματισμού  
 

Τα υδραυλικά όργανα λειτουργίας και αυτοματισμού συμπληρώνουν την 
μονάδα ισχύος και είναι αυτά που μέσω εντολών από τον πίνακα ελέγχου 
(CONTROLL) εξασφαλίζουν τις επιθυμητές συνθήκες κίνησης του θαλάμου. 
Βρίσκονται όλα μαζί ενσωματωμένα στο λεγόμενο ΜΠΛΟΚ ΒΑΛΒΙΔΩΝ.  

 
 Διακρίνουμε τα παρακάτω:  

 
• Μία βαλβίδα αντεπιστροφής στην προσαγωγή της αντλίας  
• Μία βαλβίδα ανακούφισης για προστασία του υδραυλικού κυκλώματος 
σε περίπτωση υπερφόρτισης του θαλάμου πάνω από 40% του ωφέλιμου 
φορτίου. 
•  Μία ρυθμιζόμενη βαλβίδα απορρόφησης πλήγματος για την ομαλή 
εκκίνηση κατά την άνοδο.  
•  Μία κύρια βαλβίδα προοδευτικού ανοίγματος για τη κάθοδο του 
θαλάμου με δυνατότητα ρύθμισης.  
• Μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μεγάλης ταχύτητας η οποία 
ενεργοποιείται κατά τη φάση της κίνησης με τη μεγάλη ταχύτητα ανόδου 
και καθόδου.  
 
 



• Μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ισοστάθμισης με την οποία 
ρυθμίζεται η μικρή ταχύτητα ανόδου και καθόδου.  
•  Μία ηλεκτρομαγνητική βοηθητική βαλβίδα μικρής ταχύτητας 
καθόδου έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιούμενη μέσω μπαταρίας 12ν 
κατά τη λειτουργία του αυτόματου απεγκλωβισμού.  
• Μία χειροκίνητη βοηθητική βαλβίδα μικρής ταχύτητας καθόδου, 
έκτακτης ανάγκης, με αυτόματη επαναφορά.  
• Μία χειροκίνητη βοηθητική αντλία (χειραντλία) για τη μετακίνηση του 
εμβόλου προς τα πάνω, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για την 
απελευθέρωση της υδραυλικής ή της μηχανικής αρπάγης (προαιρετικά).  
• Μία δικλείδα διακοπής του κυκλώματος (βάνα).  
• Ένα φίλτρο λαδιού.  
• 'Ένα μανόμετρο.  

 
4. Τεχνικός Εξοπλισμός Φρέατος  
 

4.1. Ο τεχνικός εξοπλισμός φρέατος περιλαμβάνει το θαλαμίσκο, τις ευθυντήριες 
ράβδους, το πλαίσιο και τις πόρτες του θαλαμίσκου και των ορόφων .  

 
4.2. Οι ευθυντήριες ράβδοι που θα χρησιμοποιηθούν σαν οδηγοί για την κίνηση του 

θαλαμίσκου, θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St37 , θα έχουν επιμελώς 
κατεργασμένη και ενισχυμένη την επιφάνεια ολισθήσεως των ολισθητήρων του 
θαλάμου και θα συνοδεύονται με ειδικές πλάκες συνδέσεως των τμημάτων τους, 
σφιγκτήρες και κοχλίες σύνδεσης.  
Οι ανωτέρω ευθυντήριοι ράβδοι θα συγκρατούνται με ειδικά στηρίγματα (γωνιές) 
και βύσματα στα τοιχία του φρέατος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή στερέωση 
τους.   
Οι διαστάσεις των συνδέσμων , οδηγών και στηριγμάτων θα επαρκούν για την 
πέδηση του θαλαμίσκου με πλήρες φορτίο.  

 
4.3.    Η στερέωση των οδηγών θα γίνει στον πυθμένα του φρέατος με ειδικά στηρίγματα. 

Τα πάνω άκρα των οδηγών θα είναι ελεύθερα να παραλαμβάνουν τις συστολές και 
διαστολές. Ο έλεγχος της αντοχής των οδηγών θα γίνει σε σύνθετη καταπόνηση 
κάμψης και λυγισμού.  

 
4.4. Η στήριξη των οδηγών επί των τοιχωμάτων του φρέατος θα γίνεται σε αποστάσεις 

μικρότερες του 1,2 m με στηρίγματα Πι. Τα στηρίγματα αυτά θα επιτρέπουν την 
κατά μήκος διαστολή των οδηγών.  

 
4.5. Το πλαίσιο του θαλαμίσκου θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 4mm 

με ειδικές αντηρίδες, συγκολλητό στα κυριότερα σημεία φόρτισής του και 
διαμορφωμένο έτσι ώστε να διοχετεύεται n ροή δυνάμεων (φορτίσεων) με τον 
ορθότερο δυνατό τρόπο, ώστε  να παρουσιάζει την μέγιστη δυνατή ακαμψία. 
Επάνω στο πλαϊνό του πλαισίου, στο πάνω καθώς και στο κάτω μέρος υπάρχει το 
σύστημα οδήγησης, αποτελούμενο από ολισθητήρες (τακάκια), καθώς και από 
ολισθητήρες για την κατακόρυφη και αθόρυβη κίνηση του θαλάμου.  

 
4.6. Στη βάση του πλαισίου, στα σημεία συνάντησης με τα πλαϊνά, προσαρμόζεται η 

συσκευή αρπάγης, η οποία ενεργοποιείται είτε μέσω ρεγουλατόρου μόλις η 
ταχύτητα υπερβεί κατά 40% την ονομαστική της τιμή είτε με την χαλάρωση ενός 
τυχόντος συρματόσχοινο.  

 



4.7. Το δάπεδο του θαλαμίσκου θα κατασκευασθεί από δοκούς μορφοσιδήρου Πί 65, 
και στο πάνω μέρος θα φέρει λαμαρίνα DΚΡ πάχους τουλάχιστον 2 mm. Πάνω σε 
αυτή θα τοποθετηθεί μία στρώση MDF 30 mm, και πάνω σ' αυτό λάστιχο Pirelli.  

 
4.8. Τα πλευρικά τοιχώματα του θαλαμίσκου θα κατασκευαστούν από φύλλα 

λαμαρίνας DΚΡ πάχους 1 ,5 mm με διπλή αναδίπλωση στα σημεία ενώσεων. Η 
επένδυση του θαλαμίσκου θα είναι από φορμάϊκα.  

 
4.9.   Η οροφή του θαλαμίσκου δεν θα έχει ανθρωποθυρίδα.  
 
4.10. Στη στέγη του θαλαμίσκου θα τοποθετηθεί ρευματολήπτης 42 V ή 220 Volt και 

μεταλλικό προστατευτικό περιφερειακό περίφραγμα ύψους 10 cm τουλάχιστον.  
 
4.11. Κατάλληλα ανοίγματα θα εξασφαλίζουν τον αερισμό του θαλαμίσκου.  
 
4.12. Οι θύρες του φρέατος είναι αυτόματες τηλεσκοπικού ανοίγματος. Τα φύλλα θα 

παρουσιάζουν αντοχή στις κρούσεις και θα στερεωθούν με ισχυρούς μεντεσέδες, 
για να αποκλείονται κρεμάσματα. Θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους 
κείμενους κανονισμούς ανελκυστήρων ΕΝ81.20 & 81.50. Η κάσα είναι διαιρούμενη 
και αποτελείται από 4 μέρη βιδωτά μεταξύ τους εξασφαλίζοντας άκαμπτη 
κατασκευή, στην κάσα τοποθετείται και ο μηχανισμός  για την κίνηση των θυρών. 
Τα φύλλα θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα πάχους 1,5 mm ΙΝΟΧ, και θα 
φέρουν όλες τις απαραίτητες  επαφές ασφαλείας και κλειδαριών μανδάλωσης που 
προβλέπονται από τον ΕΝ81.20 

 
4.13. Η θύρα του θαλάμου είναι αυτόματη τηλεσκοπικού ανοίγματος, και αποτελείται 

από τον μηχανισμό και τα φύλλα. Η λειτουργία του μηχανισμού είναι ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενη. Οι ταχύτητες κίνησης καθώς και οι αλλαγές ταχυτήτων είναι 
ρυθμιζόμενες από κινητήρα μεταβλητής συχνότητας ACVF, έχοντας 
ενσωματωμένη φωτοκουρτίνα. Το άνοιγμα των θυρών επιτυγχάνεται με την χρήση 
ελατήριου συνδέσμου (ψαλίδι) που λειτουργεί σε δύο θέσεις. Εκτονωμένος ο 
σύνδεσμος κινεί τα φύλλα των θυρών απόλυτα συγχρονισμένα και συσπειρωμένος 
επιτρέπει την απρόσκοπτη κίνηση του θαλάμου. Τέλος ο μηχανισμός του θαλάμου 
είναι εξοπλισμένος με συστοιχία επαναφορτιζόμενων μπαταριών που 
εξασφαλίζουν το άνοιγμα των θυρών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 
(απεγκλωβισμός), με την άφιξη του θαλάμου σε όροφο. Η δυνατότητα των 
μπαταριών είναι 15πλάσια της απαιτούμενης για ένα άνοιγμα θυρών.    

 
5. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός  
 

5.1. Ο γενικός πίνακας κίνησης θα διαθέτει γενικό μαχαιρωτό διακόπτη βραδύτηκτες 
ασφάλειες, αυτόματο προστασίας για τον κινητήρα με τρία πηνία υπερεντάσεως και 
ελλείψεως τάσεως. Ο πλήρης πίνακας θα τοποθετηθεί κοντά στην είσοδο του 
μηχανοστασίου .  

 
5.2. Ο πίνακας φωτισμού θα έχει ασφάλεια 10Α, μονοπολικό μαχαιρωτό 25Α, 

μετασχηματιστή 220/42-12volt ισχύος 300 VA, διακόπτη περιστροφικό και ασφάλεια 
κυκλώματος 42V, ασφάλεια 42V/10 Α για το φωτισμό του θαλαμίσκου και 220 Volt 
για το φωτισμό του μηχανοστασίου. Ο πίνακας αυτός θα τοποθετηθεί ομοίως δίπλα 
στον πίνακα κίνησης.  

 
5.3. Ο πίνακας χειρισμών θα περιλαμβάνει τα όργανα μετασχηματισμού, ρυθμίσεως 

λειτουργίας, τους ηλεκτρονόμους ισχύος, τους ηλεκτρονόμους των ορόφων, τους 



βοηθητικούς ηλεκτρονόμους φωτισμού, τους ανορθωτές, τα υπόλοιπα μικρό-
εξαρτήματα και τον αυτόματο διακόπτη προστασίας του τυλίγματος του 
ηλεκτροκινητήρα. Θα τοποθετηθεί σε κλειστό μεταλλικό ερμάριο με δίφυλλη 
μεταλλική πόρτα. Όλα τα όργανα του πίνακα χειρισμού θα είναι της εγκρίσεως του 
κατασκευαστή του κινητηρίου μηχανισμού, ΟΙ δε επαφές θα είναι κατάλληλες για 
μεγάλες συχνότητες ζεύξεων.  

 
5.4.   Η επιλογή των ορόφων θα γίνεται με ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα.   

 
5.5. Θα τοποθετηθούν ισάριθμοι με τις στάσεις κομβιοδόχοι, δίπλα στο πλαίσιο της 

πόρτας και σε κάθε στάση. Τα εξωτερικά χειριστήρια θα έχουν ένα κομβίο, ένα 
φωτεινό σήμα με ένδειξη ότι εκκλήθη ο θαλαμίσκος και φωτεινές ενδείξεις για την 
πορεία κίνησης του ανελκυστήρα. Παρόμοια χειριστήρια θα τοποθετηθούν και στο 
θαλαμίσκο και το μηχανοστάσιο. Ο θάλαμος θα έχει κομβία κλήσεως ισάριθμα με 
τους ορόφους, κομβίο stop και κομβίο κώδωνος κινδύνου.  

 
5.6   Οι πίνακες θα συνδεθούν με τα χειριστήρια και τα όργανα λειτουργίας ελέγχου του 

ανελκυστήρα με κατάλληλες ηλεκτρικές γραμμές. Τα καλώδια, που θα 
χρησιμοποιηθούν για τις διάφορες συνδέσεις, καθορίζονται από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 81.20 
παρ. 13.5. Στο μηχανοστάσιο θα τοποθετηθεί μπαλαντέζα για 42 Volt.  

 
 
6. Διατάξεις ασφαλείας 
 

 
6.1. Βαλβίδα έλλειψης πίεσης (υδραυλική αρπάγη), που θα ενεργοποιείται σε 

περίπτωση διαρροής ή τομής στις σωληνώσεις τροφοδοσίας και εφόσον η ταχύτητα 
του θαλάμου υπερβεί κατά 0,30 m/s την ονομαστική.  

 
6.2. Σύστημα διακοπτών τερμάτων διαδρομής, που θα διακόπτουν την παροχή του 

ρεύματος κινήσεως σε περίπτωση, που ο θαλαμίσκος υπερβεί τα ακραία όρια της 
διαδρομής του.  

 
6.3. Μέσα στο φρέαρ σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν δύο ηχητικές συσκευές 

για το σήμα κινδύνου του αντίστοιχου κομβίου του θαλάμου.  
 
6.4. Στις εξωτερικές θύρες του φρέατος θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές 

προμανδάλωσης, οι οποίες θα καθιστούν αδύνατη την κίνηση του ανελκυστήρα, 
εφόσον δεν είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και ακόμη, θα αποκλείουν το 
άνοιγμα της θύρας φρέατος, εφόσον ο θαλαμίσκος κινείται ή δε βρίσκεται πίσω από 
την πόρτα.  

 
6.5. Στο κάτω μέρος του φρέατος θα τοποθετηθεί σύστημα προσκρουστήρων 

επικαθήσεως του θαλάμου. Η απορρόφηση ενέργειας από το σύστημα πρέπει να 
επιτρέπει το σταμάτημα του φορτωμένου θαλαμίσκου με επιβράδυνση μικρότερη της 
βαρύτητας και σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς.  

 
6.6. Μέσα στο θαλαμίσκο και σε εμφανές σημείο θα τοποθετηθεί πινακίδα που θα 

αναγράφει,  
 

- τον κατασκευαστή  
- τον αριθμό σειράς παραγωγής του ανελκυστήρα  
- το προβλεπόμενο φορτίο  



- το έτος κατασκευής  
- τον αριθμό ατόμων που μπορεί να μεταφέρει  
 

6.7. Μικρές πινακίδες για τον αριθμό ατόμων θα τοποθετηθούν εξωτερικά στις θύρες του 
φρέατος ή κοντά τους σε φανερά σημεία.  

 
6.8. Όλες οι πινακίδες, ανακοινώσεις και οδηγίες χρήσεων θα είναι σύμφωνες με την με 

την ισχύουσα νομοθεσία ΕΝ 81.20.  
 
7. Έλεγχοι –Δοκιμές –Συντήρηση   
 

7.1. Ο έλεγχος και οι δοκιμές παραλαβής του ανελκυστήρα θα πραγματοποιηθούν από 
αρμόδια πρόσωπα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 
7.2. Ο ανελκυστήρας θα υπόκειται σε περιοδικό και συστηματικό έλεγχο και συντήρηση 

από αρμόδια εξουσιοδοτημένο άτομο (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
 
7.3. Περιοδικός έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ο υπεύθυνος 

συντηρητής θα πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και με μέριμνά του θα 
ενημερώνεται το βιβλίο συντήρησης στην αντίστοιχη θέση του. Ομοίως ο υπεύθυνος 
συντηρητής παρίσταται και ενημερώνει το βιβλίο συντήρησης σε όλες τις 
περιπτώσεις αποκατάστασης σημαντικών βλαβών και αντικατάστασης ή αλλαγής 
εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. Για κάθε ανελκυστήρα, ο διαχειριστής 
ή ιδιοκτήτης της οικοδομής υποχρεούται να τηρεί βιβλίο συντήρησης του 
ανελκυστήρα θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία. Επίσης υποχρεούται για την 
τοποθέτηση, σε εμφανές σημείο του θαλάμου ή της εισόδου του ανελκυστήρα 
πινακίδας, που να αναγράφει, τον αριθμό αδείας του συνεργείου συντήρησης, τη 
διεύθυνση και το τηλέφωνο του. Στις αντίστοιχες θέσεις του βιβλίου του 
καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθμός αδείας λειτουργίας ή 
η ένδειξη ηλεκτροδότησης, οι πράξεις ανάθεσης - ανάληψης της συντήρησης, οι 
πράξεις διακοπής της συντήρησης, σοβαρές επισκευές, ατυχήματα, επανέλεγχοι, 
υποδείξεις του συντηρητή προς το διαχειριστή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.  

 
7.4. Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν επιτρέπεται, με την επανάληψη των διαδικασιών ελέγχου, 

να προκαλούν υπερβολική φθορά ή να οδηγούν σε καταπονήσεις, που θέτουν σε 
αμφιβολία την ασφάλεια λειτουργίας του ανελκυστήρα. 

 
7.5. Σημαντικές μετατροπές, που θα γίνονται μετά την παράδοση του ανελκυστήρα, 

πρέπει να μελετώνται, αποφασίζονται και κατασκευάζονται από αρμόδια πρόσωπα. 
Κάθε τέτοια μετατροπή ή ατύχημα πρέπει να αναγράφεται στο τεχνικό μέρος του 
μητρώου ή του φακέλου του ανελκυστήρα. 

 
 

 
8. Παρατηρήσεις-Λοιπές απαιτήσεις  
 

 
• Τα κύρια μηχανήματα, υλικά και συσκευές θα είναι προελεύσεως ενός 
εργοστασίου ή προμηθευτή 
• Οι αυτόματες θύρες έχουν μηχανισμό VVVF που εξασφαλίζει ομαλή κίνηση και 
διαθέτουν σύστημα ανοίγματος που τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενες  μπαταρίες και 
έτσι εξασφαλίζεται το αυτόματο άνοιγμα τους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.   



• Τα συστήματα χειρισμού καθώς και οι ενδείξεις στους ανελκυστήρες θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
• Όλα τα χειριστήρια θα τοποθετούνται σε ύψος 0,90-1,20 μ ώστε να μπορούν να τα 
χειρίζονται άτομα σε αναπηρικό καροτσάκι, καθώς επίσης σε όλα τα κομβία οι ενδείξεις θα 
είναι γραμμένες και σε γραφή BRAIL. 
• Θα υπάρχει βαλβίδα χαμηλής πίεσης ΠΡΟΤΥΠΟ Α3 και διάταξη διόρθωσης cosΦ 
• Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι διατάξεις ασφάλειας και οι σημάνσεις θα είναι 
σύμφωνες με τους κανονισμούς περί υδραυλικών και συμβατικών ανελκυστήρων ΕΝ 81.20 
EN 81.21 & EN 81.50 και την ισχύουσα νομοθεσία. 
   
 

Λοιπές εργασίες  
 
Στις λοιπές εργασίες περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρολογικές 
εργασίες για την πλήρη λειτουργία του ανελκυστήρα και ειδικότερα: 
 

 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του μηχανοστασίου (ηλεκτρολογικός πίνακας με τις 
απαραίτητες τριφασική, μονοφασική ασφάλεια και διακόπτες, ρευματοδότη κ.λ.π) 
καθώς και η εγκατάσταση τριφασικής παροχής από τον κεντρικό πίνακα του 
κτιρίου μέχρι τον χώρο του μηχανοστάσιου. 
 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχης μεταλλικής θύρας μηχανοστασίου  
διαστάσεων 0,90μΧ2,00μ κλάσης πυραντίστασης 90min συνοδευόμενης από 
πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο φορέα. 

 
 Εργασίες γυψοσανίδας και χρωματισμών περιμετρικά των θυρών του 

ανελκυστήρα.  
 
 
 

Καλαμπάκι, 31/03/2020 
 

                                   Συντάχθηκε                    Θεωρήθηκε 

      Η προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. 

 

 

                           Καραγαϊτάνη Γιαννούλα             Σωφρονιάδου Μαρία 

                Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης                      Πολιτικός Μηχανικός  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Προμήθεια και εγκατάσταση 
νέου υδραυλικού 
ανελκυστήρα σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές 
(περιλαμβάνεται η έκδοση 
πιστοποιητικού CE από 
αρμόδιο φορέα 
πιστοποίησης καθώς και η 
συντήρηση των 
ανελκυστήρων κατά τους 
πρώτους έξι (6) μήνες) 

1 14.000,00 14.000,00 

2 Λοιπές εργασίες 
(οικοδομικές-
ηλεκτρολογικές) σύμφωνα 
με την τεχνική περιγραφή 

1 2.125,00 2.125,00 

 Μερικό Σύνολο 16.125,00 
Φ.Π.Α   3.870,00 
Γενικό Σύνολο 19.995,00 

 
 

Καλαμπάκι, 31/03/2020 
 
 

                                   Συντάχθηκε                        Θεωρήθηκε 

         Η προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. 

 

 

                           Καραγαϊτάνη Γιαννούλα                 Σωφρονιάδου Μαρία 

                Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης                         Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 
 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια και τοποθέτησης ενός υδραυλικού 
ανελκυστήρα οκτώ (8) ατόμων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης. Ο ανελκυστήρας θα εγκατασταθεί στο κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών στην περιοχή 
της πλατείας Καλαμπακίου. 
 
Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις  
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με σύμφωνα με : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει σήμερα. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/22.11.2010 τεύχος Α΄) 
Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες 
 
Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 4 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 
εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους 
τα παρακάτω: 
α. Το συμφωνητικό 
β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας 
γ. Οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή 
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε. Έντυπο οικονομικής προσφοράς του αναδόχου 
 
 
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 Κοινωνικών  
Υπηρεσιών Καλαμπακίου. 
 
Άρθρο 7 
Χρόνος παράδοσης 



Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Άρθρο 8 
Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν 4412/2016. 
1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο 
και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείτε ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να 
προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους: 
Α) με μακροσκοπική εξέταση 
Β) Με χημική ή μηχανική εξέταση 
Γ) με πρακτική δοκιμασία 
Δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς 
προμήθεια υλικό. 
2. Σε περίπτωση που από την σύμβαση προβλέπεται ότι η παραλαβή γίνεται μετά από 
μακροσκοπικό έλεγχο αφού αυτός διενεργηθεί συντάσσεται από την επιτροπή οριστικό 
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η 
παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν μακροσκοπικού που δεν 
μπορούν να γίνουν από την επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος 
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής εκτός από το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων 
τούτων. 
Εάν λόγω της φύσης του είδους , όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γίνονται 
από την επιτροπή παραλαβής και δε μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη 
σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να 
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου. 
 
Άρθρο 9 
Έκπτωση του Αναδόχου 
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο 
Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της 
Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 10 
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 11 
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. 
 
 



Άρθρο 12 
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή του οχήματος θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, με την 
έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο).  
 
 

Καλαμπάκι, 31/03/2020 
 

                                   Συντάχθηκε                    Θεωρήθηκε 

      Η προϊσταμένη της Δ.Τ.Υ. 

 

 

                           Καραγαϊτάνη Γιαννούλα             Σωφρονιάδου Μαρία 

                Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης                      Πολιτικός Μηχανικός  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
   
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Ο Προσφέρων 
 

Προς: ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 
Αφού έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και της μελέτης της προμήθειας του τίτλου που 
αναγράφεται στην επικεφαλίδα , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω 
την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του 
Προϋπολογισμού Μελέτης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                     
Δ/NΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 
 
 
 
ΣΑΤΑ 2020 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

 
19.995,00 (με Φ.Π.Α) 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ» 

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 
1 Προμήθεια και εγκατάσταση 

νέου υδραυλικού 
ανελκυστήρα σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές 
(περιλαμβάνεται η έκδοση 
πιστοποιητικού CE από 
αρμόδιο φορέα πιστοποίησης 
καθώς και η συντήρηση των 
ανελκυστήρων κατά τους 
πρώτους έξι (6) μήνες) 

1   

2 Λοιπές εργασίες 
(οικοδομικές-ηλεκτρολογικές) 
σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή 

1   

 Μερικό Σύνολο  
Φ.Π.Α  
Γενικό Σύνολο  

 
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 


