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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΙΣΤΩΝ  ΣΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ιστών

και  πινακίδων  στις  θέσεις  που  λειτουργούν  οι  λαϊκές  αγορές  προκειμένου  να

χωροθετηθούν με σαφήνεια και να παρέχουν ενημέρωση στους χρήστες των οδών για

τα μέτρα απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης κατά τις περιόδους λειτουργίας τους.  

Συγκεκριμένα:

1.  στην  οδό  Μ.  Μερκούρη  για  τη  λαϊκή  αγορά  οπωρολαχανικών  (από
Μαιάνδρου έως Μανδηλαρά) και ειδών ένδυσης- υπόδησης (συνέχεια της Μερκούρη-
Σταδίου) θα τοποθετηθούν 17 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,70μ :

           ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

         ΛΑΪΚΗ  ΑΓΟΡΑ
            ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
    ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ
             & ΜΑΡΤΙΟ
        ΩΡΕΣ   6:00-13:30
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2.  στην  οδό  Εφραιμίδου για  τη  λαϊκή  αγορά  οπωρολαχανικών  (από
Μαγνησίας έως Αναπαύσεως) και στην οδό Στρ. Ιωάννου, ειδών ένδυσης- υπόδησης
θα τοποθετηθούν 20 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,70μ :

           ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

    ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
          ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
     ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ
           & ΙΟΥΝΙΟ
        ΩΡΕΣ  6:00-13:30

3.  στην  οδό  Δημοκρατίας για  τη  λαϊκή  αγορά  οπωρολαχανικών  (από
Αναπαύσεως  έως  Εφέσσου)  και  ειδών  ένδυσης-  υπόδησης  (έως  Λ.  Ειρήνης)  θα
τοποθετηθούν 13 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,70μ :

          ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

    ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
         ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
      ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ 
      & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
       ΩΡΕΣ 6:00-13:30

4. στην οδό Θηρών για τη λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών (από Αναπαύσεως-
Κηφισίας  έως  Λήμνου)  και  ειδών  ένδυσης-  υπόδησης  (από  Λήμνου  έως
Παρασκευόπουλου) θα τοποθετηθούν 17 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,70μ :

2



        ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 
 

    ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
         ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΩΣ 
       & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
       ΩΡΕΣ  6:00-13:30

5.  στην  οδό  Παναγούλη για  τη  λαϊκή  αγορά  οπωρολαχανικών  (από  Στρ.
Ιατρίδη έως Ανακασιάς)  θα τοποθετηθούν 13 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ :

6.  στην  οδό  Μεταμορφώσεως για  τη
λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών (από Αλ. Μέρου
έως  ανώνυμη  πάροδο  με  συνέχεια  στην  οδό
Χαϊδαρίου από Ιωλκού έως Μεταμορφώσεως)
χρειάζονται  12  ΤΕΜ  διαστάσεων
0,50μΧ0,80μ :

            ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

  
                     

     ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
               ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
       ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ
      ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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                ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

        ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
                 ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ–
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
           ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
            ΩΡΕΣ 6:00-13:30



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
           ΩΡΕΣ  6:00-13:30

7. στην οδό Ζ. Πηγής για τη λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών (από Ηφαίστου
έως Δ. Πολιορκητού) θα τοποθετηθούν 9 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,70μ :

            ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

   

     ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
            ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
        ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
         ΩΡΕΣ 6:00-13:30

8.  στην  οδό  Δ.  Γεωργιάδου για  τη  λαϊκή  αγορά  οπωρολαχανικών  (από
Ιωλκού-Κουταρέλια  έως Κουντουριώτου)  και  ειδών ένδυσης-  υπόδησης στην οδό
Καραμπατζάκη (από Παρασκευόπουλου έως Νικάρδου) θα τοποθετηθούν 19 ΤΕΜ
διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ:

              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

          ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
              ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Σ
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       ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
             ΩΡΕΣ 6:00-13:30

9.  στην  οδό  Λ.  Βύρωνος για  τη  λαϊκή  αγορά  οπωρολαχανικών  (από
Κουταρέλια  έως  Καποδιστρίου)  και  ειδών  ένδυσης-  υπόδησης  στην  οδό
Καποδιστρίου (από  Αναλήψεως  έως  Γ.  Καρτάλη)  θα  τοποθετηθούν  21  ΤΕΜ
διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ :

              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

           ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
              ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
          ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
             ΩΡΕΣ 6:00-13:30

10. στην οδό Μαγνήτων για τη λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών (από Ιωλκού
έως Κουταρέλια) και ειδών ένδυσης- υπόδησης στην οδό  Στρ. Μακρυγιάννη (από
Ζάχου έως 54ου Σ. ΕΛΑΣ) θα τοποθετηθούν 30 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ :

              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

           ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
             ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
          ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
           ΩΡΕΣ 6:00-13:30
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11.  στην  οδό  Φιλαδελφείας για  τη  λαϊκή  αγορά  οπωρολαχανικών  (από
Δορυλαίου έως Δαβάκη) και ειδών ένδυσης- υπόδησης (συνέχεια της Φιλαδελφείας
έως Τροίας) θα τοποθετηθούν 18 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ :

              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

          ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
             ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ
  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
            ΩΡΕΣ 6:00-13:30

12. στην οδό Κυρίλλου για τη λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών (από Βενιζέλου
έως Αγ. Φωτεινής) και Φιλαδελφείας (από Κυρίλλου έως Δαβάκη) καθώς και ειδών
ένδυσης-  υπόδησης   στο  πάρκο  βαμβακουργίας θα  τοποθετηθούν    24  ΤΕΜ
διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ

               ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

           ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
             ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ
από ΑΠΡΙΛΙΟ έως & ΜΑΡΤΙΟ
         από ΟΚΤΩΒΡΙΟ εως 
            & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
            ΩΡΕΣ 6:00-13:30

6



13. στην οδό Ρ. Φεραίου για τη λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών (από Ογλ έως
Καραϊσκάκη) και ειδών ένδυσης- υπόδησης στην οδό Κωνσταντά (από Κασσαβέτη
έως Φ. Ιωάννου) θα τοποθετηθούν 28 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ :

              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

          ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
         ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
      ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
            ΩΡΕΣ 6:00-13:30

14. στην οδό Μαγνήτων για τη λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών (από Ογλ έως
Γαμβέτα) και ειδών ένδυσης- υπόδησης στην οδό Καραϊσκάκη (από Αναλήψεως έως
Γαλλίας) θα τοποθετηθούν 25 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ :

              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

             ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
            ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
          ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
              ΩΡΕΣ 6:00-13:30
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15. στην οδό Δ. Γεωργιάδου για τη λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών (από Ογλ-
Γαμβέτα  έως  Καραϊσκάκη)  και  ειδών  ένδυσης-  υπόδησης  στην  οδό  Εθν.
Αντιστάσεως (από Γαμβέτα έως Περραιβού) θα τοποθετηθούν  40 ΤΕΜ διαστάσεων
0,50μΧ0,80μ :

              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

           ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
          ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
           ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
            ΩΡΕΣ 6:00-13:30

16.  στην  οδό  Γ.  Δήμου για  τη  λαϊκή  αγορά  οπωρολαχανικών  (από  Κ.
Καρτάλη έως Κύπρου) και ειδών ένδυσης- υπόδησης στην οδό Σπ. Σπυρίδη (από Γ.
Δήμου έως Καραολή-Δημητρίου) χρειάζονται 12 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ :

              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

       ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
              ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
            ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
             ΩΡΕΣ 6:00-13:30

17. στην οδό Γ. Δήμου για τη λαϊκή αγορά οπωρολαχανικών (από Ιωλκού έως
Μεταμορφώσεως)  και  στην  οδό  Μεταμορφώσεως  (από  Γ.  Δήμου  έως
Τριανταφυλλίδη) καθώς και ειδών ένδυσης- υπόδησης στην οδό  Μεταμορφώσεως
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(από Τριανταφυλλίδη  έως Θεμιστοκλέους)  θα  τοποθετηθούν  17 ΤΕΜ διαστάσεων
0,50μΧ0,80μ :

              ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

           ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
              ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
       ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ
     ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
           ΩΡΕΣ 6:00-13:30

18.  στην  οδό  Νικηταρά  για  τη  λαϊκή  αγορά  οπωρολαχανικών  (από
Κολοκοτρώνη έως Αλαμάνας) και ειδών ένδυσης- υπόδησης στο πάρκο Δάφνης (που
περικλείεται από τις οδούς Μιαούλη, Οικονόμου και Παπαφλέσσα) θα τοποθετηθούν
17 ΤΕΜ διαστάσεων 0,50μΧ0,70μ :

         ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

     
    

      ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
         ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
         ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
       ΩΡΕΣ 6:00-13:30

Οπότε απαιτούνται 93 τεμάχια πινακίδων

διαστάσεων 0,50μΧ0,70μ=0,35 μ2/τεμ

έτσι 93τεμΧ0,35μ2/τεμ=32,55 μ2
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και 259 τεμάχια πινακίδων

διαστάσεων 0,50μΧ0,80μ=0,40μ2/τεμ

έτσι 259τεμΧ0,40μ2/τεμ=103,60 μ2

Συνολικά: 32,55+103,60=136,15 μ2  πληροφοριακές πινακίδες

                  352 τεμάχια ιστοί στήριξης πινακίδων

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν από μια σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο. 

Θα πρέπει να φέρουν στρογυλεμένες ακμές και η κάτω ακμή της πινακίδας πρέπει να

απέχει 2,20 μ από την επιφάνεια του πεζοδρομίου και από το όριο του οδοστρώματος

το  πλησιέστερο  άκρο  να  τηρεί  απόσταση  τουλάχιστον  0,50μ  και  σε  εξαιρετικές

περιπτώσεις (λόγω στενότητας του πεζοδρομίου) 0,30 μ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πινακίδες
Προμήθεια  και  τοποθέτηση  πλευρικών  πινακίδων  οδοσήμανσης  οδών,  με
ανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα
με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-
00
‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η  κατασκευή  της  πινακίδας  από  επίπεδο  φύλλο  κράματος  αλουμινίου  τύπου
AlMg2
ελάχιστου πάχους 3 mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές
και  σύμβολα  οποιουδήποτε  ύψους,  από  αντανακλαστική  μεμβράνη  υψηλής
αντανακλαστικότητας  τύπου  2  για  τις  πληροφοριακές  πινακίδες  ή  από  μεμβράνη
μαύρου
χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και
φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την
ημερομηνία κατασκευής της

 τα  πάσης  φύσεως  εξαρτήματα  στερέωσης  και  ανάρτησης  της  πινακίδας,  όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

 η  μεταφορά  των  πινακίδων  και  των  εξαρτημάτων  στερέωσης  στην  θέση
τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

 η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης
 η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση

αυτού (όταν απαιτείται)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: εβδομήντα τέσσερα ευρώ 
Αριθμητικά: 74,00 €
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Στύλοι πινακίδων
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 
40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 
mm), μήκους
κατ' ελάχιστον 3,00-3,20  m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις 
στήριξης πινακίδων
κατακόρυφης σήμανσης’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου που θα φέρει 
δυο οπές σε ύψος που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία 
(περιλαμβάνεται)

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm 
και διαμέτρου 30 cm

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).
ΕΥΡΩ Ολογράφως: είκοσι τέσσερα ευρώ
Αριθμητικά: 24,00 €

Γενικοί όροι:

  Ο ανάδοχος:
- πρέπει απαραίτητα, πριν προβεί στην προμήθεια των πινακίδων, να προσκομίσει ένα
υπόδειγμα (μακέτα) πινακίδας στην υπηρεσία προκειμένου να συμφωνηθεί η τελική
μορφή  της  όσον  αφορά  στη  γραμματοσειρά,  στο  χρώμα  φόντου  και  γραμμάτων
καθώς και στο μέγεθος της περιεχόμενης Ρ40   
- πρέπει να παρέχει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό και έμπειρο και ειδικευμένο
εργατοτεχνικό προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση της εργασίας 
- οφείλει να εκτελέσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση,
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και να διασφαλίσει το
γεγονός πως οι εργασίες δεν θα επηρεάζουν την κίνηση των πεζών και ΑΜΕΑ επί
των πεζοδρομίων καθώς και την κυκλοφοριακή λειτουργία των παρακείμενων οδών
- είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του
όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας (ανακλαστικά
γιλέκα, άρβυλα κλπ) και την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται
για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών
- φέρει ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας
του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων διέρχονται πλησίον του εργοταξίου και σε
μη  εργάσιμες  ώρες  ως  εκ  τούτου  οφείλει  να  τοποθετήσει  την  κατάλληλη
προειδοποιητική και αναγγελίας κινδύνου σήμανση. 
-  ευθύνεται  για  κάθε  ζημιά  που  θα  προκληθεί  σε  υλικά  και  πρόσωπα  κατά  την
εκτέλεση των εργασιών του και θα οφείλεται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του. Οι ζημιές
αυτές θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
-  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  τη φύλαξη  των μηχανημάτων,  εργαλείων  και
υλικών που απαιτούνται για την τοποθέτηση
- έχει την υποχρέωση να απομακρύνει τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής και να
αφήνει το χώρο εργασιών καθαρό
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 Ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε
τέσσερις  (4)  μήνες από την υπογραφή σύμβασης.

 Οι εργασίες θα παραδοθούν ολοκληρωμένες σύμφωνα με τους κανόνες της
επιστήμης και της τέχνης 

 Αν  διαπιστωθούν  παρεκκλίσεις  από  τους  τιθέμενους  όρους,  η  Επιτροπή
Παραλαβής  δικαιούται  να  προβεί  στην  απόρριψη  κάποιας  εργασίας  ή  να
ζητήσει την επανάληψή της.

Μαζί με την οικονομική προσφορά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη

διαδικασία σύναψης σύμβασης, υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει:

1. – ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από

τους ακόλουθους λόγους του αρθρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Β) δωροδοκία

Γ) απάτη

Δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές

δραστηριότητες 

Ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίας

ΣΤ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

(Ε.Π.Ε.)  &  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους  διαχειριστές,  ββ)  στις

περιπτώσεις ανωνύμων (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς  και όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, 

και σύμφωνα με το αρθρ. 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016

2. -   ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

3. -  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και

επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται

Ο  Ανάδοχος  που  θα  προκύψει  υποχρεούται  να  προσκομίσει  τα  πρωτότυπα  των

παραπάνω δικαιολογητικών, πριν την απόφαση ανάθεσης.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της

προμήθειας και τοποθέτησης.
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Δαπάνη:

Το  συνολικό  κόστος  της  εν  λόγω  προμήθειας  και  τοποθέτησης  προϋπολογίζεται

ενδεικτικά  στο  ποσό  των  είκοσι  τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (24.000  €)

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6262.701 «Συντήρηση

και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)». 

Την  παρούσα  τεχνική  έκθεση  συνοδεύουν  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  και

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                       Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                               ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΒΗΛΟΥ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ      ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.             ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ M.Sc.    
                                                                
        

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

1

Προμήθεια  και
τοποθέτηση
πληροφοριακών
πινακίδων  οδικής
σήμανσης,  πλήρως
ανακλαστικές,  με
υπόβαθρο  τύπου  Ι
κατά   ΕΛΟΤ   ΕΝ
12899-1  
352 τεμ

Μ2 136,15 74,00      10.075,10

2

Προμήθεια  και
τοποθέτηση  στύλου
στήριξης  πινακίδων
από  σιδηροσωλήνα
γαλβανισμένο  κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, DN
40mm (1 ½΄΄) μήκους
3,20 μ 

ΤΕΜ 352,00 24,00       8.448,00

3 Αποξήλωση  των
παλαιών  υφιστάμενων
ιστών  μετά  των
πινακίδων  και

Κατ’ αποκοπή          800,00
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μεταφορά  στην
αποθήκη του Δήμου 

                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ
                                                                                                       
                                                                                                   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ
                                                                                                 
                                                                                                                    Φ.Π.Α. 24%
                                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

      19.323,10

             31,74

      19.354,84

        4.645,16

      24.000,00

 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                      Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                               ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ                                                  

  ΕΛΕΝΗ ΒΗΛΟΥ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ                 ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α
  ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.           & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ M.Sc  

                                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
 “Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και
ιστών στις θέσεις λειτουργίας των λαϊκών

αγορών Βόλου και Ν. Ιωνίας”
                         

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

1

Προμήθεια  και
τοποθέτηση
πληροφοριακών
πινακίδων  οδικής
σήμανσης,  πλήρως
ανακλαστικές,  με
υπόβαθρο  τύπου  Ι
κατά   ΕΛΟΤ   ΕΝ
12899-1  
352 τεμ

Μ2 136,15

                  

2 Προμήθεια  και ΤΕΜ 352,00  
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τοποθέτηση  στύλου
στήριξης  πινακίδων
από  σιδηροσωλήνα
γαλβανισμένο  κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, DN
40mm (1 ½΄΄) μήκους
3,20 μ 

                   

3

Αποξήλωση  των
παλαιών  υφιστάμενων
ιστών  μετά  των
πινακίδων  και
μεταφορά  στην
αποθήκη του Δήμου 

Κατ’ αποκοπή          

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ζητείται ενιαία τιμή έκπτωσης (σε ευρώ) για όλα τα άρθρα

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :

ΒΟΛΟΣ: ………/………./ 201....
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις

προσφορές  τους  στην  Διεύθυνση  Οικονομικών  του  Δήμου  Βόλου  -  Τμήμα

Προμηθειών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38333 ΒΟΛΟΣ, έως την Παρασκευή

08/06/2018  και  ώρα  13:00μμ.,  σε  κλειστό  φάκελο,  με  τα  πλήρη  στοιχεία  της

επωνυμίας του ενδιαφερομένου και τον  τίτλο της  πρόσκλησης με  τον αριθμό

πρωτοκόλλου  της.  Κάθε  προσφορά  θα  πρέπει  να  πρωτοκολλείται  στο

Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Βόλου.  Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός  που  θα

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προμηθειών

Αρετή Κεχαΐδου

16


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

