
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 11.11.2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 546 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17608 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15     

60200   ΛΙΤΟΧΩΡΟ   

ΤΗΛ. 2352350100   

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας του θέματος 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση/μελέτη συντάσσεται προκειμένου να εκτελεστεί η υπηρεσία συντήρησης 

ανελκυστήρων στον Δήμο Δίου Ολύμπου και συγκεκριμένα στους δυο ανελκυστήρες που βρίσκονται 

στην Λεπτοκαρυά της Δ.Ε Αν. Ολύμπου.  

Σκοπιμότητα: 

Έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε στους  δυο ανελκυστήρες που βρίσκονται στην Λεπτοκαρυά 

της Δ.Ε Αν. Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα στην γραμμή του ΟΣΕ αποφασίστηκε η άμεση συντήρηση 

και αποκατάσταση των δυο ανελκυστήρων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω παλαιότητας, 

ή/και λόγω εισροής υδάτων, ή/και λόγω προβλημάτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ή/και λόγω 

ακατάλληλης χρήσης τους, με συνέπεια να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η εξυπηρέτηση των 

δημοτών όπως επίσης και των επισκεπτών ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.      

  

Περιοχή Εφαρμογής: 

Περιοχή εφαρμογής είναι η Λεπτοκαρυά στην Δ.Ε Αν. Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα στην γραμμή 

του ΟΣΕ παράπλευρος του Σ.Σ Λεπτοκαρυάς οπού ο όγκος των πολίτων που χρησιμοποιούν τους δυο 

ανελκυστήρες είναι τεράστιος, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες λόγω μεγάλης προσέλευσης 

επισκεπτών με αποτέλεσμα η συντήρηση και επισκευή των δυο ανελκυστήρων ώστε να είναι πλήρως 

λειτουργική και ασφαλή κρίνεται σκόπιμη η εκτέλεση του περιγραφόμενου έργου 

 

Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση 50750000-7 

 

Η εργασία αυτή διέπεται από τις διατάξεις: 

-Του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-Του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 377 § 1 περ. (38) του Ν. 4412/2016. 

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 



-Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

Η δαπάνη της εργασίας είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το 

οικονομικό έτος 2021 στον Κ.Α. 30.6265.0002 με υπάρχουσα πίστωση 5000 €. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ (€) 

1 

Ανακατασκευή 
Ηλεκτρονικού 
πίνακα 
ανελκυστήρα 

τεμ 1     

1.1 

Επιθεώρηση 
ηλεκτρολογικών 
συνδέσεων και 
επισκευή 

ώρες 24 50,00 € 1.200,00 € 

1.2 Αντικατάσταση ρελέ τεμ 3 128,35 € 385,00 € 

1.3 
Αντικατάσταση 
μικροαυτομάτων 

τεμ 10 10,00 € 100,00 € 

2 

Συντήρηση και 
επισκευή 
μηχανισμού 
αυτόματων θυρών 

τεμ 2     

2.1 

Ρύθμιση 
ηλεκτρονικού 
κυκλώματος 
αυτόματης πόρτας 

ώρες 13 50,00 € 650,00 € 

2.2 
ρύθμιση σετ 
παπουτσάκια 

ώρες 3 50,00 € 150,00 € 

2.3 
Έλεγχος διακόπτη 
ασφαλείας 
μηχανισμού  

ώρες 2 50,00 € 100,00 € 

2.4 
Ρύθμιση contact και 
ιμάντα χρονισμού 

ώρες 4 50,00 € 200,00 € 

2.5 
Συντήρηση ράουλων 
Φ48x28,5 

ώρες 4 50,00 € 200,00 € 

3 
Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
Φωτοκύτταρών 

τεμ 2 43,00 € 86,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 3.071,00 € 

Φ.Π.Α 24% 737,04 € 



ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 3.808,04 € 

 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ (€) 

1 

Συντήρηση και 
επισκευή 
μηχανισμού 
αυτόματων θυρών 

τεμ 1     

 

  

Ρύθμιση 
ηλεκτρονικού 
κυκλώματος 
αυτόματης πόρτας 

ώρες 4 50 200,00 € 

 

 

  

Συντήρηση και 
ρύθμιση σετ 
παπουτσάκια 

ώρες 2 50,00 € 100,00 € 

 

 

  

Έλεγχος διακόπτη 
ασφαλείας 
μηχανισμού 

ώρες 2 50,00 € 100,00 € 

 

 

  
Ρύθμιση contact και 
ιμάντα χρονισμού 

ώρες 2 50,00 € 100,00 € 
 

 

  
Συντήρηση ράουλων 
Φ48x28,5 

ώρες 3 50,00 € 150,00 € 
 

 

2 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
Φωτοκύτταρών 

τεμ 2 43,00 € 86,00 € 

 

 

3 
Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
συρματόσχοινων 

μ 74 3,00 € 222,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 958,00 €  

Φ.Π.Α 24% 229,92 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1.187,92 €  

 

Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση 50750000-7 

 

Η εργασία αυτή διέπεται από τις διατάξεις: 

-Του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-Του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 377 § 1 περ. (38) του Ν. 4412/2016. 

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

-Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 



Η δαπάνη της εργασίας είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το 

οικονομικό έτος 2021 στον Κ.Α. 30.6265.0002 με υπάρχουσα πίστωση 5000 €. 

 
Η μελέτη θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021, τα συμβατικά 

τεύχη, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις τις επίβλεψης. 

 

CPV:50750000-7. 

                                                                                                                          

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

 

  


