
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                Βόλος, Οκτώβριος 2013  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ                                   
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                                            « Εργασίες τοποθέτησης  
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ         πληροφοριακών                                   
                                                                              Πινακίδων 2013 »  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών 
τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων σε επίπεδο οικισμού του 
Καλλικρατικού Δήμου καθώς και αποξήλωσης των αντίστοιχων 
παλαιών. 

Τα υλικά και συγκεκριμένα τις πληροφοριακές πινακίδες, τους 
ιστούς και τα μικροϋλικά σύνδεσης θα τα προμηθεύσει η Υπηρεσία στον 
ανάδοχο συνεπώς η εργασία αφορά μόνο την τοποθέτηση των νέων και 
αποξήλωση των παλαιών. Ως εκ τούτου η τιμή προσφοράς θα 
περιλαμβάνει μόνο εργασία χωρίς την προμήθεια των ανωτέρω υλικών 
(πινακίδες, ιστοί & μικροϋλικά σύνδεσης). 

Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 
οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ (15.867,00€)               
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η εργασία αφορά: 
 1) Στη μεταφορά και τοποθέτηση ζεύγους σιδηρών ιστών 

στήριξης πινακίδων (προμήθεια της Υπηρεσίας) διαμέτρου 3΄΄ και 
μήκους 3,30 μ και πινακίδας πληροφοριακής διαστάσεων 1,80μΧ 
1,00μ με τα μικροϋλικά σύνδεσης (προμήθεια της Υπηρεσίας).   

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για τη μεταφορά του στύλου 
από την αποθήκη της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, τη διάνοιξη οπής 
διαμέτρου 50 εκ. και βάθους 60 εκ. σε έδαφος οποιουδήποτε είδους και 
την πάκτωση αυτού μέσα στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, 
η δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών του 
σκυροδέματος επί τόπου του έργου και την παρασκευή του και η δαπάνη 
για τη μεταφορά της πληροφοριακής πινακίδας από την αποθήκη της 
Υπηρεσίας με τα μικροϋλικά στήριξης επί τόπου του έργου και την 
πλήρη τοποθέτηση της σε ζεύγος στύλων 

Τιμή για μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ζεύγους ιστών & μίας 
πληροφοριακής  πινακίδας: 

ΕΥΡΩ : Ογδόντα ευρώ   
 
2) Στην πλήρη αποξήλωση παλαιάς πληροφοριακής πινακίδας 

μετά του ιστού της, οιονδήποτε διαστάσεων από τη θέση του έργου και 
τη μεταφορά σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία με προσοχή ώστε να 



αποφευχθεί η φθορά καθώς και η αποκατάσταση των οπών στήριξης με 
το υπάρχον υλικό επίχωμα ή σκυρόδεμα    

 
Τιμή για πλήρη αποξήλωση πληροφοριακής πινακίδας μετά του 

ιστού της: 
ΕΥΡΩ: Δεκαπέντε (15,00) 
 
Οι παραπάνω εργασίες είναι προϋπολογισμού 15.867,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και θα βαρύνoυν το έργο 
«Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας & 
στάθμευσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας»  με ΚΑ 70-7333.703 
έτους 2013. 
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