
               
 
                                             

                                                

  

 

Λαρίσης 191, Βόλος                  Ημερομ.: 14/10/2020 

Τ.Κ. 38334                                                            Αρ. Πρωτ.: 411 

ΑΦΜ: 094142930      

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 50680444000 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  &  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

Στα γραφεία επί της οδού Λαρίσης 191, στα οποία στεγάζεται η Ομάδα Έργου 

υλοποίησης του Τ.Π. CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014 – 2020 και ειδικότερα στον ισόγειο 

όροφο της εκεί τριώροφης οικοδομής υφίσταται και η είσοδος η οποία είναι γυάλινη. Για 

την ασφάλεια - απομόνωση των εργαζομένων καθώς και τον περιορισμό της 

ηχορύπανσης από τα διερχόμενα επί της οδού Λαρίσης οχήματα αλλά και τη μείωση 

των απωλειών στη θέρμανση και στην ψύξη η εταιρία θα προβεί στην προμήθεια και 

τοποθέτηση καινούριας εξωτερικής πόρτας. 

Η πόρτα θα είναι δίφυλλη (εξωτερική πόρτα) από PVC, χρώματος γκρι σκούρο, 

με δυνατότητα ανοίγματος και των δύο φύλλων, με διπλά τζάμια, φίλτρο καθρέφτη 

εξωτερικά, κλειδαριά και μηχανισμό ασφαλείας με κλείδωμα σε τρία σημεία, και 

δυνατότητα απομακρυσμένης χρήσης του κλειδώματος. Οι διαστάσεις της πόρτας θα 

είναι 2,14x2,30 (ΠxΥ). 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό  των 2.000 €, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης έως μια βδομάδα από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

         Τόπος παράδοσης και τοποθέτησης τα γραφεία της ΕΑΠ ΑΕ (Λαρίσης 191, 

Βόλος). 



               
 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκρο-

τείται με απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον 

οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.  

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές το Δ.Σ 

ή η Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER η επιτροπή δύναται να προτείνουν την τέλεια απόρριψη της 

προμήθειας ή την αποκατάσταση των λειτουργικών ανωμαλιών. 

 

  Για την  ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.(Ε.Α.Π. Α.Ε.)   - 

Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α  

                       ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 
B. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 
 

ΚΑ 
 

1 
Α.1.412,90 
Β. 200,00 

1.612,90 

 
Άθροισμα 

1.612,90 

 
ΦΠΑ 24% 

387,10 

 
Σύνολο 

2.000,00 

 


