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1η Άσκηση για το σπίτι  
[Η άσκηση είναι προαιρετική και θα πρέπει η λύση της να παραδοθεί έντυπα κατά την έναρξη του μαθήματος 
την Τετ 23/11/11. Η άσκηση θα μετρήσει για τον προφορικό σας βαθμό. Καθυστερημένες ασκήσεις δεν θα 
ληφθούν υπόψη]  

Έστω ότι απαιτείται η παραγωγή αδρανών όγκου V=18.750 m3 σε χρονικό διάστημα Τ=26 
εργασίμων ημερών με χρήση συγκροτήματος σπαστηροτριβείου (Σ/Τ). Λόγω περιορισμών 
χώρου αποκλείεται η ταυτόχρονη εγκατάσταση περισσότερων από δύο μονάδες Σ/Τ. 
Διατίθενται 3 Σ/Τ, αναφερόμενα ως Α, B και Γ με τις εξής τιμές για την Παραγωγικότητα 
(m3/hr), το κόστος αγοράς (€x103), το κόστος εγκατάστασης (€x103),την κατανάλωση 
καυσίμου (lt/hr) και το ωριαίο κόστος συντήρησης & επισκευών (€/hr): A:  48, 65, 3,5, 13, 
4,0 B: 71, 75, 5, 26, 4,2 και Γ: 90, 90, 5, 41, 5,80.  
 
Θεωρούμε ότι :  
(α) τα Σ/Τ αποσβένονται γραμμικά σε διάρκεια 10 ετών,  
(β) μέσο ετήσιο κόστος κεφαλαίων της εταιρείας είναι i=10% 
(γ) το κόστος καυσίμου είναι ίσο με 1,25 €/lt,  
(δ) ο χειριστής του Σ/Τ αμείβεται για 8-ώρη ημερήσια εργασία με μηνιαίο μικτό μισθό (25 

εργάσιμες)  €1.400 επί του οποίου οι εργοδοτικές εισφορές είναι επιπρόσθετα 30% και 
ότι η υπερωριακή απασχόληση αμείβεται με προσαύξηση 40% και  

(ε) η υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να ξεπερνά τις 4 ώρες/ημέρα.  
 
Σημειώνεται ότι η λειτουργία των Σ/Τ θα πρέπει να προγραμματιστεί από την αρχή σε 
ακέραιες ημέρες και ότι θεωρούμε 25 εργάσιμες ανά μήνα. 
 
1) Ποια είναι η επιλογή μηχανημάτων (σε συνδυασμό ή αυτόνομα) για την έγκαιρη 

ολοκλήρωση του έργου (8ωρη ημερήσια απασχόληση) με το μικρότερο συνολικό κόστος;  
 
2) Εάν ήσασταν υπεργολάβος ο οποίος ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει μικτό κέρδος 20% 

πάνω στη συνολική τιμή προσφοράς του για το έργο και υπάρχει χρηματική ρήτρα στο 
συμφωνητικό 3% επί της τιμής προσφοράς για κάθε ημέρα καθυστέρησης αλλά και 3% 
bonus για κάθε ημέρα νωρίτερης παράδοσης, ποια Σ/Τ θα χρησιμοποιούσατε, πόση θα 
ήταν η ημερήσια απασχόληση και ποια θα ήταν η τιμή προσφοράς σας; 

 


