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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 620,00 € 
 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 15-6261.004 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται µε σκοπό την συντήρηση – τοποθέτηση γυψοσανίδας σε δομή του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων. 
1. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες-εργασίες που απαιτούνται με υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Η 
συντήρηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

 Τοποθέτηση σιδεροκατασκευής και γυψοσανίδας 12 τετραγωνικών μέτρων. 

 Βάψιμο γυψοσανίδας (μέσα-έξω). 
 
Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανόνες, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και όλες τις διατάξεις και τους νόμους. Θα έχει την ευθύνη 
για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην κακή συντήρηση και μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος να τηρεί τις 
κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 
για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις. Σε 
περίπτωση φθορών που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή αμέλεια του συντηρητή θα αποκαθίστανται από τον ίδιο 
συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν δαπάνης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που τυχόν απαιτηθούν. 

 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας μετά την συναρμολόγηση. Αποκατάσταση όλων των μικροζημιών στο κτίριο 
που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά ή αποξηλώσεις που απαιτήθηκαν. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σημεία που έγινε η 
εγκατάσταση, θέση στην οποία θα γίνει ιδιαίτερα αυστηρός έλεγχος. 
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος  Συνολική τιμή 

1 

Τοποθέτηση σιδεροκατασκευής και 
γυψοσανίδας 12 τετραγωνικών 
μέτρων, Βάψιμο γυψοσανίδας 
(μέσα-έξω). 

Κατ’ αποκοπή 1 500,00 500,00 

 Σύνολο 500,00 

 Φ.Π.Α. 24% 120,00 

 Γενικό Σύνολο 620,00 

 
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 620,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6261.004 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.  

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 17/7/2020 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  

 
 
 
 

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

  
 

Χανιά, 17/7/2020 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 
 

ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
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