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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται, προκειμένου να προβούμε στη συντήρηση,  

επίβλεψη και επισκευή του ανελκυστήρα στο τετραώροφο μετά υπογείου κτίριο των 

γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού Νεοφύτου 69 - Χαλκίδα για τη σωστή και ασφαλή 

λειτουργία του.  

 Η προαναφερθείσα εργασία συντήρησης και επίβλεψης θα εκτελείται κάθε μήνα και 

συνολικά για ένα χρόνο. Μετά από κάθε συντήρηση θα εκδίδεται Δελτίο Συντήρησης. 

 Όσον αφορά στην επισκευή του ανελκυστήρα απαιτείται η αντικατάσταση των 

κάτωθι: 

- Δύο (2) ρόδες κύλισης 

- Δύο (2) γλίστρες του σασί 

      Ο εκτελών την εργασία υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες 

ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό , τον εξοπλισμό και 

τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει. 

 Ο εκτελών την εργασία υποχρεούται να λαμβάνει  κάθε μέτρο ασφαλείας και 

προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης στην εγκατάσταση του 

ανελκυστήρα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς , 

φθοράς ή βλάβης που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή 

ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό , κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 

696,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό  των 185,48 € (χωρίς 

Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 

277/2017 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 

35.000,00 € στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με  K.A. 620701 και τίτλο «Επισκευές και 

συντήρηση κτιρίων & Εγκαταστάσεων» καθώς και πίστωση ποσού 670.680,00 € στο 

κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με Κ.Α. 54006224  και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%». 
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