
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ  
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Μελιδονίου 27, Χανιά Κριτθσ 73134 
Τθλ.:   28210 23363  
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ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 
 
Προϋπολογιςμόσ: 1.100,00 € (με ΦΠΑ) 
 
Κωδ. Προϋπολογιςμού: 10-6262. 
 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ τεχνικισ ζκκεςθσ είναι να κακορίςει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν ςυντιρθςθ των δφο 
ανελκυςτιρων του ιδρφματοσ ενόσ υδραυλικοφ-μθχανοκίνθτου και ενόσ θλεκτρικοφ. 

Άρθρο 1
ο
: Αντικείμενο 

Περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για τθ ςυντιρθςθ των δφο ανελκυςτιρων του ιδρφματοσ ενόσ υδραυλικοφ-
μθχανοκίνθτου και ενόσ θλεκτρικοφ οι οποίεσ κα εκτελοφνται κάκε μινα. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται τα λειτουργικά ζξοδα 
ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων όλων των μθχανικών αλλά και ςτακερών τμθμάτων ολίςκθςισ τουσ όπωσ και πικανζσ βλάβεσ που 
δεν υπειςζρχονται ςε φυςικι φκορά ι ςε ακατάλλθλθ χριςθ του ανελκυςτιρα. Η αντικατάςταςθ φκαρμζνων εξαρτθμάτων όπωσ 
και θ αλλαγι λαδιών μοτζρ για τθ ςωςτι και αςφαλι λειτουργία των ανελκυςτιρων δεν εμπεριζχεται ςτθν ςυντιρθςθ και ςτθν 
παροφςα ανάκεςθ. 

Άρθρο 2
ο
: Χρόνοσ εκτζλεςησ εργαςίασ 

Οι υπθρεςίεσ κα εκτελοφνται κάκε μινα με τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου πιςτοποιθτικοφ καλισ λειτουργίασ και για τουσ δφο 
ανελκυςτιρεσ του οικιματοσ ςτζγαςθσ του Δθμοτικοφ Γθροκομείου για ζνα ζτοσ, δθλαδι το υπόλοιπο του ζτουσ 2022 με επζκταςθ 
και ςτο ζτοσ 2023, δθλαδι τουσ μινεσ Μάϊο, Ιοφνιο, Ιοφλιο, Αφγουςτο, Σεπτζμβριο, Οκτώβριο, Νοζμβριο, Δεκζμβριο του ζτουσ 
2022 και τουσ μινεσ Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο του ζτουσ 2023.  

Άρθρο 3
ο
: Ιςχύσ προςφορών-Αναθεώρηςη τιμών 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για ζνα θμερολογιακό ζτοσ (δώδεκα-12 μινεσ) μζχρι τθ λιξθ του ζτουσ 
2022 και με επζκταςθ ςτο ζτοσ 2023. Στισ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεώρθςθ για 
οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ κα αναφζρεται ςτθν 
προςφορά. 

Άρθρο 4ο: Σρόποσ πληρωμήσ 

Η υπθρεςία κα εξοφλθκεί τμθματικά με το πζρασ των μθνιαίων εργαςιών και τθν προςκόμιςθ των ςχετικών παραςτατικών και των 
νομίμων δικαιολογθτικών. Στα εντάλματα επιβάλλονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. Η ποιοτικι παραλαβι κα διενεργείται από 
τριμελι επιτροπι του Δθμοτικό Γθροκομείο Χανίων. 

Η ςυνολικι δαπάνθ ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 1.100,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.) και κα βαρφνει 
τον ΚΑ 10-6262. ςχετικι πίςτωςθ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 και ςυνεχιηόμενθ πίςτωςθ προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2023. 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 5/5/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
ΣΟΤ Δ.Γ.Χ. 

 
 
 

ΗΜΑΝΣΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 Χανιά, 5/5/2022 
Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
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