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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ    

«Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων σε Σχολικά & Δημοτικά κτίρια (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020)» 

         
Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 
 και το τμήμα Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προτίθεται να 

αναθέσει την  εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση των ανελκυστήρων σε  είκοσι έξι  (26) σχολικά κτίρια 
του Δήμου και σε έντεκα (11) Δημοτικά κτίρια του Δήμου για τρείς  (3) μήνες  (Οκτώβριος έως και  
Δεκέμβριος 2020). 
 
Συγκεκριμένα: 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Α/Α 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χ 
ΜΗΝΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μουσικό Σχολείο (Ανελ. Νο1) 54ου Συντάγματος 220    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

2 Μουσικό Σχολείο (Ανελ. Νο2) 54ου Συντάγματος 220    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

3 6ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ιωνίας Αγ. Νεκταρίου 3    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

4 ΕΠΑΛ Αγριάς 
Αριστοτέλη & Λάμπη, 
Αγριά 

  1Χ3 20,00 € 60,00 € 

5 14ο Δημοτικό Σχολείο ΒΟΛΟΥ Αθ. Διάκου 141    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

6 2ο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς Αλλη Μεριά   1Χ3 20,00 € 60,00 € 

7 7ο Λύκειο Βόλου 
Ανδ.Λασκαράτου & 
Τριανταφυλλίδη, Χιλιαδού 

  1Χ3 20,00 € 60,00 € 

8 2ο Γυμνασίου Βόλου Απόλλωνος 45    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

9 8ο Γυμνασίου Βόλου Απόλλωνος 45    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

10 3ο ΕΠΑΛ Βόλου Αρσινόης 4    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

11 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Βασάνη 69    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

12 
20ο & 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Βόλου 

Γαλλίας 54    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

13 10ο Γυμνασίου Βόλου Διμήνι   1Χ3 20,00 € 60,00 € 

14 6ο Λύκειο Βόλου (Ανελ. Νο1) Ζάχου 64    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

15 6ο  Λύκειο Βόλου (Ανελ. Νο2) Ζάχου 64    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

16 22ο  Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιάδος 22    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

17 7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Ολυμπιάδος 22    1Χ3 20,00 € 60,00 € 
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18 5ο Γυμνασίου Βόλου Πολυμέρη 18    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

19 4ο Γυμνασίου / Ε.Ε.Ε.Κ. Ν.Ιωνίας Φυτόκου    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

20 7ο Γυμνασίου Βόλου Χείρωνος 53    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

21 31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 
Εργατικές Κατοικίες,  
Α.Παρασκευή  

  1Χ3 20,00 € 60,00 € 

22 7Ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ιωνίας  Μελισσάτικα   1Χ3 20,00 € 60,00 € 

23 2Ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς  Τέρμα Πορφυρογένη   1Χ3 20,00 € 60,00 € 

24 Δημοτικό Σχολείο ΙΩΛΚΟΥ  Ανακασιά   1Χ3 20,00 € 60,00 € 

25 9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Λήμνου 21    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

26 11ο Δ Δημοτικό Σχολείο Ν.Ιωνίας  Μαιάνδρου 119   1Χ3 20,00 € 60,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 
1.560,00 

€ 

Φ.Π.Α 24% : 374,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 
1.934,40 

€ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Α/
Α 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χ 
ΜΗΝΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Δημαρχείο Βόλου Πλ. Ρήγα Φεραίου   1Χ3 20,00 € 60,00 € 

2 Μεταξουργείο (Ανελ. Νο1) Νικομήδειας 22    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

3 Μεταξουργείο (Ανελ. Νο2) Νικομήδειας 22    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

4 Κτίριο Σπίρερ (Ανελ. Νο1) Μικρασιατών 81    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

5 Κτίριο Σπίρερ (Ανελ. Νο2) Μικρασιατών 81    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

6 Μέγαρο Σκενδεράνη (Ανελ. Νο1) Τοπάλη 12    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

7 Μέγαρο Σκενδεράνη  (Ανελ. Νο2) Τοπάλη 12    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

8 Δημαρχείο Ν.Ιωνίας Λεωφόρος Ειρήνης 131    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

9 Κέντρο Νέων Τεχνολογιών Βηθλεέμ 11    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

10 Πολιτιστικό κέντρο Ν.Ιωνίας  Σταδίου 48    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

11 Κοιμητήριο θέση Κούκος Ε.Ο. Βόλου Λάρισα 5ο χιλ.    1Χ3 20,00 € 60,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 660,00 € 

Φ.Π.Α 24% : 158,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 818,40 € 

 
Ζητείται ενιαία τιμή έκπτωσης.  
 
 Το κόστος των παραπάνω δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.220,00€ χωρίς ΦΠΑ (2.752,80€ 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τους κωδικούς  Κ.Α. 30.7331.074 με το ποσό των  
1.560,00€ χωρίς ΦΠΑ (1.934,40€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%) και τον  κωδικό  Κ.Α. 30.7331.079 
με το ποσό των 660,00€ χωρίς ΦΠΑ (818,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του «Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων  σχολικών κτιρίων όλων 
των δημοτικών ενοτήτων του έτους 2020» και του «Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων 
δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων  όλων των δημοτικών ενοτήτων του  2020».  
 
1. Οι εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι προβλεπόμενες από το  
Νόμο όπως αναλυτικά περιγράφονται από τις προδιαγραφές του προτύπου  
ΕΛΟΤ 81.1. - «Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ΕΛΟΤ 81.2. - «Υδραυλικοί ανελκυστήρες» και 





ΕΛΟΤ 81-80/2006 - «Για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων  πριν την 
εφαρμογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ» καθώς και από τις  
ΚΥΑ 32803/1308 (ΦΕΚ Β 815/11-9-97) - «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων ,  εφαρμογή της 95/16/ΕΚ» 
ΥΑ 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β 291/8-3-2002 - «Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την  εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» 
ΚΥΑ 9.2/29362/1957 (ΦΕΚ 1797/21-12-2005) - «Αντικατάσταση όρων των 2  προηγουμένων, ισχύον νομικό 
πλαίσιο για παλιούς και νέους ανελκυστήρες»  
ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008 (ΦΕΚ 2604 Β/ 22-12-2008) - «Συμπλήρωση  διατάξεων σχετικά με την 
εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των  ανελκυστήρων» 
 Η συντήρηση γίνεται πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την διάρκεια της σύμβασης  
από τη Νομοθεσία διατάξεις . 
 
2. Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές το μήνα (τουλάχιστον), σύμφωνα με 
την παρ.4γ,του άρθρου 4 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/22-12- 2008 και θα περιλαμβάνει έλεγχο των 
ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, 
για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση 
ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή/και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών 
διατάξεων ασφαλείας και λοιπών εξαρτημάτων. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την 
αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον 
καθαρισμό και την λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 
και τις υποδείξεις κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας. 
 
Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο της καλής κατάστασης και λειτουργίας του: 
 
• Να επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων. 
• Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο καθώς και το κουτί σύνδεσης. 
• Να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας και περιμανδάλωσης μέσα στο φρεάτιο. 
• Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής. 
• Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου θαλαμίσκου και 
ψευδοδαπέδου, εφόσον υφίσταται αυτό. 
• Να εξετάζονται τα σημεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων επί του θαλαμίσκου και του αντίβαρου. 
• Να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσχοινων καθ΄ όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής καταπόνησης 
η άλλη φθοράς. 
• Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα. 
• Να εξετάζεται η κατάσταση των θερμοιτ της πέδης, καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων. 
• Να πληρούται με έλαιο το κιβώτιο του ατέρμονα, και αν χρειάζεται και το κιβώτιο του αυτομάτου 
διακόπτη. 
• Να ωμομετρούνται όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση τυχόν διαρροής. 
• Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων οροφών καθώς και των ηλεκτρονόμων ανόδου- καθόδου. 
• Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων, επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας. 
• Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόμου παρουσίας τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη (ρελέ 
διαφυγής). 
• Να εξετάζεται η κατάσταση των ασφαλειών. 
• Να εξετάζεται ο φωτισμός του θαλαμίσκου, μηχανοστασίου, φρεατίου και τροχαλιοστασίου ( αν υπάρχει). 
• Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
ανελκυστήρα. 
 
3. Επίσης επισκευή και συντήρηση θα πραγματοποιείται και εκτάκτως οπότε παρίσταται ανάγκη για την 
αποκατάσταση των βλαβών-φθορών των ανελκυστήρων καθ΄ όλη την διάρκεια της περιόδου συντήρησης 
 





4. Η λειτουργία των ανελκυστήρων, που είναι εγκατεστημένοι στα σχολικά κτίρια, θα διακόπτεται κατά τους 
δυο (2) καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο – Αύγουστο), εφόσον είναι κλειστά τα σχολεία, και δεν θα γίνεται καμία 
συντήρηση κατά το διάστημα της διακοπής (άρθρο 4, παρ.6 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008. 
 
5. Σε περίπτωση εποχιακών δραστηριοτήτων ο αριθμός των προβλεπόμενων δύο συντηρήσεων τον μήνα 
τηρείται αποκλειστικά για όσο διάστημα αυτοί λειτουργούν. 

  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
 
 1. Η προσφερόμενη τιμή για τις εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων περιλαμβάνει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή: 
• Εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις, 
• Εργασίες αποκατάστασης βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν, 
• Το πλήρες κόστος όλων των αναλώσιμων ανταλλακτικών, που υπόκεινται σε φθορά λόγω φυσιολογικής 
χρήσης και θα χρειαστούν σε πιθανή βλάβη του κάθε Ανελκυστήρα, ενώ 
• Εξαιρούνται τα υλικά μεγάλης αξίας (συρματόσχοινα, τροχαλίες, κινητήρες, μειωτήρες, αντλίες, μπλοκ 
βαλβίδων και αυτοτελείς μηχανισμοί όπως τα inverter και οι κεντρικές πλακέτες λειτουργίας) για την 
προμήθεια των οποίων θα αποφασίζει κάθε φορά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων 
 
2. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση των ανελκυστήρων κάθε 15-ημερο, 
εργάσιμη ημέρα, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες και με παρουσία του υπεύθυνου του κτιρίου. Η χρονική 
διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει ναι τουλάχιστον σαράντα πέντε(45) λεπτά ή όσο 
περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση του συνεργείου συντήρησης. Για την εξασφάλιση σωστής και 
υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος συντηρητής πραγματοποιεί 
τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε τρεις (3) μήνες και ενημερώνει στην αντίστοιχή θέση το βιβλιάριο 
συντήρησης. 
 
3. Στο βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο θεωρείται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας 
μόνο κατά την φάση της αρχικής καταχώρησης, αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις και καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, του συντηρητή και του 
εκάστοτε φορέα ελέγχου. Στο βιβλιάριο καταχωρούνται όλες ο σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα 
(έλεγχοι, συντήρηση και μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή 
προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για 
την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ζήτηση των Αρχών 
και των αναγνωρισμένων φορέων κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους 
 
4. Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης στην ταχεία προσέλευση για την επισκευή κάθε εμφανιζόμενης 
βλάβης και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των ανελκυστήρων. Σε περιπτώσεις 
αντικατάστασης ή αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων ανελκυστήρα υποχρεούται να παρίσταται και ο 
υπεύθυνος συντηρητής και θα ενημερώνεται το βιβλιάριο συντήρησης. 
 
5. Ο υπεύθυνος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να είναι παρών στις επισκέψεις του «κατάλληλου 
πιστοποιημένου φορέα» (που θα επιλέξει ο Δήμος Βόλου) και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες 
που θα υποδείξει σχετικά με τις αναγκαίες πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τη Νομοθεσία και θα 
πραγματοποιηθούν μελλοντικά στους ανελκυστήρες. Το κόστος των υλικών που θα αλλαχτούν λόγω 
Νομοθεσίας θα βαρύνουν τον Δήμο. Έπειτα με μέριμνά του ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταχωρηθούν τα νέα πιστοποιητικά στον αρμόδιο φορέα του Δήμου 
 
6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδείξει σε όλους τους φύλακες και στο τεχνικό προσωπικό της ΤΥ 





τον τρόπο απεγκλωβισμού για την περίπτωση εγκλωβισμού σε δυσχερείς ώρες.  
 
7. Ο υπεύθυνος συντηρητής μεριμνά και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο 
τους για τις απαραίτητες επισκευές, λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις 
κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ειδικότερα, στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο 
διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου 
συντηρητή για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων στον ανελκυστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την 
ασφάλεια των χρηστών, αυτός υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του εν λόγω ανελκυστήρα και 
ταυτόχρονα να ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον παραπάνω ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον 
νόμιμο εκπρόσωπό τους και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας για να προβεί στον έλεγχο 
και στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο 
διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του συντηρητή, έχει το δικαίωμα 
να απευθυνθεί σε φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγματογνώμονα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούται εντός 60 ημερών να γνωματεύσει τελεσίδικα για το θέμα 
που έχει προκύψει, η δε Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας θα εφαρμόσει τα αναφερόμενα στη 
γνωμάτευση. Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή και ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του 
νόμιμου εκπροσώπου τους, η διακοπή της συνεργασίας θα πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από τη 
διαπίστωση αυτή. 
 
8. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω: 
 
 α) Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας , στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος 
του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, 
αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου). 
 β) Βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο 
οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις. 
 γ) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24-ωρο. Η μόνιμη έδρα είναι 
ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία.  
δ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
συντηρήσεων και ελέγχων. 
 
 9. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βιβλιάρια συντήρησης - επιθεώρησης των ανελκυστήρων, 
θεωρημένα από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας ή της πρώην Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, τα οποία θα ενημερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του εργολάβου για τη 
συντήρηση και τις επισκευές που έλαβαν χώρα. Τα βιβλιάρια αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως σε καλή 
κατάσταση και προστατευμένα στα γραφεία της ΤΥ του Δήμου και στη θέση τους εντός των μηχανοστασίων 
θα υπάρχει καρτέλα ελέγχου, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, την οποία θα ενημερώνει για 
οποιαδήποτε παρέμβαση, με αντίστοιχη σήμανση ότι τα βιβλία βρίσκονται στην ΤΥ. Τα βιβλία θα είναι 
απαραίτητα υπογεγραμμένα κάθε τρίμηνο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή. Θα είναι 
διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από τους αρμόδιους τεχνικούς και την Επιτροπή παρακολούθησης 
των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων καθώς και από τον Τεχνικό Ασφαλείας.  
 
10.Υποχρέωση του Αναδόχου είναι, να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί, μετά το πέρας των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι αφορά την καλή λειτουργία 
των Ανελκυστήρων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και πρόσβαση προς επισκευή χωρίς την 
ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών (service tool) για την επισκευή τους ή και το 
επαναπρογραμματισμό τους. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 





 
 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην σύνταξη του ειδικού δελτίου επιθεώρησης των 
ανελκυστήρων ενός εκάστου ανά 15-ήμερον (κάθε 1η και 15η κάθε μήνα). Η σύνταξη και η παράδοση του 
δελτίου στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου είναι υποχρεωτική για την πληρωμή. Όμοια και η 
επίδειξη των συμπληρωμένων βιβλιαρίων στην Τ.Υ. του Δήμου. 
 
 2. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο του 
και τα κάτωθι: 
α) λίστα με τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες επισκέψεις κατασταλτικής 
συντήρησης (επισκευής βλαβών). 
β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης.  
γ) υπογεγραμμένο το μηνιαίο φύλλο ελέγχου εργασιών με τις αντίστοιχες εργασίες 
δ) τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων υπογεγραμμένα. 

 
Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, 
να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος τεχνικής Διαχείρισης & 
Ποιοτικού Ελέγχου (Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπιρερ, γραφείο 9) έως και την  Παρασκευή 06.11.2020 στις 
13.00 μμ. 

 
 Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες  από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 2421025614 (κ. 
Γεώργιο Γκάκα του τμήματος  Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου)                                                                          

 
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                                                                                      

 

 

    ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 




