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ΤΙΤΛΟΣ
Τοποθέτηση τέρμα διαδρομής στην
τροχαλία (είναι τοποθετημένο στο
Σασί).
Τοποθέτηση ποδιάς στο κατώφλι του
θαλάμου, η οποία πρέπει να
καλύπτει όλο το πλάτος του
ανοίγματος εισόδου της θύρας
φρέατος που αντικρίζει
Εγκατάσταση χειραντλίας στο μπλοκ
βαλβίδων της αντλίας.
Αντικατάσταση πίνακα ελέγχου του
ανελκυστήρα με πίνακα νέου τύπου
που να καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές του ανελκυστήρα
όπως ορίζει ο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2/1999.
O πίνακας θα διαθέτει τις παρακάτω
λειτουργίες και θα είναι αυτόματος
Ηλεκτρονικού Οροφοδιαλογέα ,
αναλυτικά με:
- Ένδειξη βλαβών στο DISPLAY
- Επιλογή parking σε όροφο που
θέλουμε
- Ειδική είσοδος για εσωτερικά
πορτάκια
- Διόρθωση πάνω – κάτω (LS – LD)
- Ειδικό σύστημα διόρθωσης
ασφαλείας με ανοιχτή πόρτα
- Χρονικό διόρθωσης
- Χρονικό για την προστασία του
μαγνήτη
- Χρονικό φωτισμού
- Σύστημα υπερφόρτωσης
- Έλεγχος θερμοκρασίας κινητήρα
- Εύκολη αντικατάσταση πλακέτας.
- Μπαταρία και σύστημα
απεγκλωβισμού σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
- Πρώτυπο Α3
Τοποθέτηση διάταξης στάσης STOP
(τύπου μανιτάρι), ένας ρευματοδότης
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (24%)

ΑΞΙΑ με
Φ.Π.Α
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και μία διάταξη κλήσης για
εξωτερική βοήθεια στην κάτω
απόληξη του φρέατος.
Στην κάτω απόληξη του φρέατος
πρέπει να υπάρχει μόνιμα μία
στερεωμένη διάταξη μέσα στο
φρέαρ, εύκολα προσιτή από τη θύρα
του φρέατος, ώστε να διευκολύνεται
η ασφαλής κάθοδος μέσα στον
πυθμένα.
Εγκατάσταση φωτισμού εντός του
φρεατίου.
Εγκατάσταση σύστημα δοκιμής της
αρπάγης.
Αντικατάσταση των ροδών κυλίσεως
του θαλάμου.
Τοποθέτηση στη στέγη του θαλάμου
μια διάταξη κλήσης για εξωτερική
βοήθεια (κουδούνι) και μία διάταξη
στάσης STOP (τύπου μανιτάρι) .
Έλεγχος της υπερδιαδρομής του
θαλάμου στην κάτω απόληξη.
Τοποθέτηση θυρών θαλάμου
(πορτάκια χειροκίνητα ή αυτόματα
τύπου BUS) στην δεύτερη είσοδο του
θαλάμου.
΄Ελεγχος λειτουργίας της
οροφοένδειξης εντός του θαλάμου,
εάν δεν λειτουργεί να αντικατασταθεί.
Τοποθέτηση φωτισμού ασφάλειας
στο θάλαμο.
Αντικατάσταση των κώνων των
συρματοσχοίνων ανάρτησης.
Συντήρηση όλα τα μεταλλικά μέρη
του ανελκυστήρα που έχουν υποστεί
διάβρωση από την πτώση υδάτων
εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα
(οδηγοί θαλάμου, βάση κοιλοδοκού
εμβόλου, κοιλοδοκοί εμβόλου και
θαλάμου).
Εγκατάσταση ενός ρευματοδότη 16Α
εντός του μηχανοστασίου.
Εγκατάσταση εντός του θαλάμου
σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας.
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Οι εργασίες επισκευής/ανακατασκευής υδραυλικού ανελκυστήρα
του κλειστού γυμναστηρίου ¨Βάκης Παρασκευόπουλος¨ της
Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου
Βόλου, για τη βελτίωση της λειτουργίας και ασφάλειας αυτού, θα
πρέπει να εκτελεσθούν έως τέλος του ημερολογιακού έτους 2020
Στο κόστος των εργασιών συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν.

Σύνολο

με

Φ.Π.Α.

ολογράφως.

:

……………………………………..……………… …………………………………
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές - αντικείμενο ανάθεσης.
Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή.
Ο Προσφέρων
(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. …………………και ημερομηνίας …………….. πρόσκληση.
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(κυρίας και επικουρικής).
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3)
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ημερομηνία: …………………………
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

