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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ       
--------- 
Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.  
Tηλ.  24263-50105 
FAX 24260 - 23128 
ΤΚ 37001    
Email: texzagmour@gmail.com                                                
 ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«Συντήρηση µπάρας ελέγχου οχηµάτων στη θέση Παπά - Νερό» 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 

«Συντήρηση υπάρχουσας κατασκευής 

ελέγχου πρόσβασης οχηµάτων στην 

παραλία Παπά-Νερό του Αγ. Ιωάννη 

Πηλίου και συγκεκριµένα για την 

επισκευή και αντικατάσταση µοτέρ» 

 

Κ.Α 30-6264.02 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.790,00 € 

 

 

ΠΡΟΣ 
 

Την επιχείρηση 
∆.Γ.ΑΪΒΑΛΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ – ΡΟΛΛΑ - 
ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 

 
Στο Βόλο 

Ζαγορά, 14.06.2018 

Αριθ. Πρωτ.: 7052 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει ως αντικείµενο την συντήρηση υπάρχουσας 

κατασκευής ελέγχου πρόσβασης οχηµάτων στην παραλία Παπά-Νερό του Αγ. 

Ιωάννη Πηλίου και συγκεκριµένα για την επισκευή και αντικατάσταση µοτέρ, του 

οποίου υπέστη βλάβη µετά τις πρόσφατες θεοµηνίες. 

Η επισκευή αφορά τα παρακάτω στοιχεία του συστήµατος ελέγχου πρόσβασης 

οχηµάτων και συγκεκριµένα: 

• Τον έλεγχο µηχανισµού µπάρας 220V 

• Την επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα 

• Την επισκευή κονταριού µπάρας µήκους τεσσάρων (4) µέτρων 

• Την αντικατάσταση φωτοκύτταρου ασφαλείας 

• Την αντικατάσταση δέκτη τηλεχειρισµού 

• Την κατασκευή βάσης του συστήµατος ελέγχου οχηµάτων 

• Την τοποθέτηση των ανωτέρω υλικών 

• Την ηλεκτρολογική σύνδεση πίνακα µπάρας 

• Τον προγραµµατισµό του συστήµατος ελέγχου οχηµάτων 

 

 Η παρούσα ανάθεση ισχύει για δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. 

Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.250,00) ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 

                                                                                           

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

∆απάνη 

(€) 

1 

Συντήρηση υπάρχουσας 

κατασκευής ελέγχου 

πρόσβασης οχηµάτων 

στην παραλία Παπά-

Νερό του Αγ. Ιωάννη 

Πηλίου και συγκεκριµένα 

για την επισκευή και 

 

Υπηρεσία 

 

 

1,00 

 

 

2.250,00 

 

 

 

2.250,00 
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αντικατάσταση µοτέρ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

2.250,00 

ΦΠΑ (24%) 540,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€) 2.790,00 

 

                                                                        

 

Η δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 2.790,00€,  

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ: 30-6264.02  

του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικ. έτους και θα ψηφισθεί στην πρώτη 

συνεδρίαση της Ο.Ε.  

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι στις 15/06/2018 και ώρα 

10:00 π.µ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα 

της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή 

περισσότερους οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

   Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

              Ο Προϊστάµενος 

 

          ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

         ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


