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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Ε Κ Θ Ε  Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Σ Η Σ Α   

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΚΕΠΑΣΡΟΤ  
CPV: 44316000-8 - ιδηρικά Είδη 

 

Η παξνύζα Έθζεζε Αλαγθαηόηεηαο ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαζθεπή 

ησλ πην θάησ, ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην θεληξηθό αληιηνζηάζην ιπκάησλ «Α» Δ.Ε. Υαιθίδαο :    

1. Μηα κεηαιιηθή θαηαζθεπή δηαζηάζεσλ : 7m X 4,5m X 2,5m, ζηελ νξνθή ηεο νπνίαο ζα 

ηνπνζεηεζεί ζθέπαζηξν πνιπνπξεζάλεο. Η κεηαιιηθή θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από θνηινδνθνύο 

40 Υ 80 Υ 3mm.  

2. Μηα κεηαιιηθή αλνηγόκελε πόξηα κε πιέγκα, δηαζηάζεσλ 3,7m X 2,2m., ε νπνία ζα απνηειείηαη 

από θνηινδνθό 40 Υ 40 Υ 3mm  

 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη γαιβαληζκέλα.  

 

Υξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα 5 ημερών κεηά ηελ εκ/ληα αλάζεζεο. 

 

Ο εθηειώλ ηελ εξγαζία είλαη ππεύζπλνο θαη  ππνρξενύηαη λα ηεξεί όινπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο 

θαλόλεο αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθό , ηνλ 

εμνπιηζκό θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

Ο εθηειώλ ηελ εξγαζία ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη  θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ 

απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ. θαη είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο 

ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Υ.  πνπ ζα πξνθιεζνύλ από πξάμεηο ή παξαιήςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή αθόκα θαη από 

ειαηησκαηηθό εμνπιηζκό , θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

 

Η δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα, ζα θαζνξηζηεί θαηά ηα λόκηκα βάζεη ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Τπεξεζίαο ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο εθηέιεζεο ηεο.   
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«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 

Η ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ € 2.500,00 (τωρίς ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ 

ελ’ ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 221/2020 Απόθαζη Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., 

όπσο έρεη εγθξηζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζην θεθάιαην «Παροτές Σρίηων» κε K.A. 620708 θαη ηίηιν 

«Επιζκεσές & σνηήρηζη έργων ακαθάρηων» θαη ν Φ.Π.Α. ηνλ Κ.Α 54006224.  

 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ                                                                     

ΣΜΗΜ. ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ. 

 

  

  

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΠΩΝΗ    ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ- ΜΗΥ/ΚΟ   ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

 


