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Τεχνική Περιγραφή  

  
 

Με την παρούσα  µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών µε την  µεταφορά  
∆ύο   λυόµενων  αιθουσών  από  :  
α) Από το  προαύλιο χώρο του 10  Γυµνασίου στην οδό Μενελάου 4 έως 6 στο 34ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο στην οδό Αλµπερτ Σβαιτσερ 61 ,  
Β) Από το Ειδικό ΕΠΑΛ στην οδό  Ανθιρού  στο Αη Ιωάννη Το Χωστό στο  Αγρόκτηµα του Ειδικού 
ΕΠΑΛ στις Τρεις  Βαγές .  
Η Εργασία περιλαµβάνει:  
Α) Την  αποσυναρµολόγηση  των  αιθουσών  από τον  χώρο  που βρίσκονται  σήµερα από  
έµπυρους τεχνίτες  . 
Β) Η τοποθέτηση  των κοµµατιών σε ειδικά οχήµατα  και η µεταφορά τους   σε σηµεία  που  θα  
υποδειχθούν από την Υπηρεσία .  
Γ) Η Επανασυναρµολόγηση  των αιθουσών  στον τόπο  µεταφοράς τους  .           
 
 
 

 
Ηράκλειο , 28 / 11 / 2012 

 
 
 
 
 
  

 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
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Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

 

 
 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

 
1 

Μεταφορά λυόµενων 

σχολικών   αιθουσών      

Κατ’ 
αποκ. 

 
2. 

 
 2.025,00 

 
4.050,00€ 

      
Σύνολο    καθαρής αξίας         4.050,00€ 
ΦΠΑ       931,50€ 
Γενικό σύνολο δαπάνης      4.981,50€ 

                                                                                  
Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα 
 στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.  

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,28/11 / 2012. 

 
 

 Συντάχθηκε 
 
 
 
 

ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
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Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
 
Αντικείµενο  της παροχής υπηρεσιών  είναι η   µεταφορά ∆ύο  λυόµενων  αιθουσών : 
α) Από το  προαύλιο χώρο του 10  Γυµνασίου στην οδό Μενελάου 4 έως 6 στο 34ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο στην οδό Αλµπερτ Σβαιτσερ 61 ,  
Β) Από το Ειδικό ΕΠΑΛ στην οδό  Ανθιρού  στο Αη Ιωάννη Το Χωστό στο  Αγρόκτηµα του Ειδικού 
ΕΠΑΛ στις Τρεις  Βαγές .  
Η Εργασία περιλαµβάνει:  
Α) Την  αποσυναρµολόγηση  των  αιθουσών  από τον  χώρο  που βρίσκονται  σήµερα από  
έµπυρους τεχνίτες  . 
Β) Η τοποθέτηση  των κοµµατιών σε ειδικά οχήµατα  και η µεταφορά τους   σε σηµεία  που  θα  
υποδειχθούν από την Υπηρεσία .  
Γ) Η Επανασυναρµολόγηση  των αιθουσών  στον τόπο  µεταφοράς τους  .           
 
  
 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
• του Π∆ 28/80  
• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010 τεύχος Β)  
 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 
 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
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α. Προϋπολογισµός µελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  
 

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    
Η Μεταφορά και  παράδοση των  αιθουσών  θα γίνει  µέχρι  τη  27 / 12 / 2010 .  
 
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του ανάδοχου  

 
Ο  ανάδοχος  έχει την υποχρέωσει :  
 

Α) Την  αποσυναρµολόγηση  των  αιθουσών  από τον  χώρο  που βρίσκονται  σήµερα από  
έµπυρους τεχνίτες  . 
Β) Η τοποθέτηση  των κοµµατιών σε ειδικά οχήµατα  και η µεταφορά τους   σε σηµεία  που  θα  
υποδειχθούν από την Υπηρεσία .  
Γ) Η Επανασυναρµολόγηση  των αιθουσών  στον τόπο  µεταφοράς τους  .   
¨Ολες  οι παραπάνω  εργασίες  θα  γίνουν  από έµπυρους  τεχνίτες , και  ο ∆ήµος  δε φέρει καµία  
ευθύνη για την ασφάλεια τους .  
Οι αίθουσες  θα  παραδοθούν όπως  ήταν τοποθετηµένες πριν και σε πλήρη λειτουργία .            

 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
 
Ο ∆ήµος  υποχρεούται να εξοφλεί το τιµολόγιο  σε εύλογο χρονικό διάστηµα  , µετά την  βεβαίωση  
καλής  εκτέλεσης  που θα συνταχθεί από την Επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου . 
 
 

 
         

Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωµής 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 4.981,50 

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.  

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή 

και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
 
Άρθρο 8ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 
Άρθρο 9ο :     Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.                      

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 28 /  11 / 2012 
 

 
 
 

Συντάχθηκε 
 

ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗ  
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