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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ

ΔΡΓΟ : Ανηικαηάζηαζη πινακίδων
ονομαηοθεζίαρ ζηη Γημοηική
Κοινόηηηα Πεύκηρ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε θαη πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
λέσλ πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο νδψλ ζηε Δεκνηηθή Κνηλφηεηα Πεχθεο, γηα ηηο αλάγθεο
ηεο ζσζηφηεξεο ζήκαλζεο ησλ νδψλ ηνπ Δήκνπ θαη ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηελ
πιεξνθφξεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηζθεπηψλ.
Όια ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, αξίζηεο πνηφηεηαο,
ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλα απφ βιαπηηθέο νπζίεο, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο
κεηαβνιέο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ( Εζληθέο πξνδηαγξαθέο θαηά
ΕΛΟΣ, θ.ι.π.) θαη γεληθά ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζα αθνινπζεί ηα
Επξσπατθά θαη Δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα .
Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ εηαηξείεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO θαη ζα
δηαζέηνπλ ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο CE .
Όια ηα πιηθά ζα ειέγρνληαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε – ηνπνζέηεζε, ψζηε λα
απνθιείεηαη ε ρξήζε ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απηά παξνπζηάδνπλ ειαηηψκαηα ή
απνθιίζεηο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο. ε πεξίπησζε ειαηησκαηηθνχ
πξντφληνο, ε επίδηθε πνζφηεηα πξντφληνο ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ αλάδνρν
πξνκεζεπηή κε δηθά ηνπ έμνδα θαη αρξεσζηήησο γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ .
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ Ν.
3463/2006 "Ο Νένο Κψδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”, ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν.
4555/19-7-2018 θαζψο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Σν θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) είλαη : 34992000-7
«Πηλαθίδεο θαη θσηεηλέο πηλαθίδεο» θαη 34928450-7 «ηπιίζθνη» 34928000-8.
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 52.050,00
επξψ, πνπ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ΦΠΑ 24%, ήηνη 12.492,00 επξψ, ε ζπλνιηθή δαπάλε
αλέξρεηαη ζηηο 64.542,00 επξψ, πνζφ πνπ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ζηνλ Κ.Α. 30-7323.0008 απφ ηαθηηθέο πηζηψζεηο ηνπ Δήκνπ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λπθφβξπζε, 28-3-2019
Ο αλαπιεξσηήο
Δηεπζπληήο Σ.Τ.

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ
Λπθφβξπζε, 28-3-2019

Λπθφβξπζε, 26-3-2019

H Πξντζηακέλε Σ.Μ.

Η ζπληάθηξηα

Υαξηζηάδεο Δεκήηξηνο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

Σνγθαιίδνπ Αζελά
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

Πίπνπ Ινπιία
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ

ΔΡΓΟ : Ανηικαηάζηαζη πινακίδων
ονομαηοθεζίαρ ζηη Γημοηική
Κοινόηηηα Πεύκηρ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Άπθπο 1
Ππομήθεια πινακίδαρ (διπλήρ όψηρ) ονομαηοθεζίαρ οδών
Οη πηλαθίδεο νλνκαηνζεζίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο εμ νινθιήξνπ απφ πξνθίι
αινπκηλίνπ πάρνπο 2 mm, ζπλνιηθνχ πιάηνπο πνπ δε ζα ππεξβαίλεη ηα 17 mm θαη
δηαζηάζεσλ 600x200mm. Οη φςεηο ησλ πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο ζα είλαη απφ
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ Ι, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε.
Οη πηλαθίδεο ζα θέξνπλ ηελ Ειιεληθή θαη ηελ Λαηηληθή νλνκαζία ηεο νδνχ, κε θεθαιαία
γξάκκαηα. Επίζεο, ζα θέξνπλ ην φλνκα ηεο Δεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Πεχθεο. Σν ρξψκα
ηνπ ππνβάζξνπ θαη ηεο γξακκαηνζεηξάο ζα ππνδεηρζεί ζηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή απφ
ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ θαηά ηελ παξαγγειία ηεο πξνκήζεηαο. ην πιάη ηεο
θάζε πηλαθίδαο πξνθίι ζα ηνπνζεηείηαη θνχκπσκα εμαζθαιίδνληαο πξνζηαζία απφ ην
λεξφ.
Άπθπο 2
Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ιζηού ζηήπιξηρ Φ60/2,00mm
Ο ηζηφο ζηήξημεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ ζίδεξν. Ο
ηζηφο ζα είλαη βακκέλνο ειεθηξνζηαηηθά ζε καχξν ρξψκα, κε ρξήζε ρξσκάησλ πςειήο
αληνρήο ζε έθζεζε ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Η βαθή δχλαηαη λα αθνινπζεί θαη
νπνηαδήπνηε άιιε απφρξσζε θαηά RAL επηιέμεη ε ππεξεζία. Ο ηζηφο ζα έρεη δηάκεηξν
Φ60mm θαη ην ειάρηζην πάρνο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη 2 mm. ηελ θνξπθή ηνπ θέξεη
εηδηθή ηάπα πξνζηαζίαο αινπκηλίνπ, βακκέλε ζηελ ίδηα απφρξσζε κε ηνλ ηζηφ. Σν
ζπλνιηθφ κήθνο (κηθηφ) ηνπ ζηχινπ ζα είλαη 3 κέηξα, ελψ ην ειεχζεξν χςνο κεηά θαη ηνλ
ζπλππνινγηζκφ ηεο πάθησζεο θαη ησλ θεξφκελσλ πηλαθίδσλ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ
2,20 κέηξα ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο. Ο ηζηφο ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεια,
ψζηε λα θέξεη 2 πηλαθίδεο νλνκαηνζεζίαο ζε νξζή γσλία κεηαμχ ηνπο ή ζε δηαθνξεηηθή
γσλία εάλ απηφ απαηηεζεί, θαζψο θαη ζε δηαθνξεηηθφ χςνο, εμαζθαιίδνληαο ηέιεηα
ζέαζε ησλ νδψλ αλεμαξηήησο γσλίαο ηνπ παξαηεξεηή. Η ζχλδεζε ησλ πηλαθίδσλ κε
ηνλ ηζηφ ζα γίλεηαη κε πξνκήζεηα εηδηθνχ δαθηπιηδηνχ θαη γσληψλ ζηεξηγκάησλ απφ
πξνθίι αινπκηλίνπ. Η φιε θαηαζθεπή ησλ πηλαθίδσλ ζα είλαη ππνινγηζκέλε ζε
αλεκνπίεζε 120 km/h.
ΘΕΜΕΛΙΩΗ ΣΤΛΟΤ ΣΗΡΙΞΗ
Η ζεκειίσζε ησλ ηζηψλ ζηήξημεο ζα γίλεηαη κε πάθησζε ηνπ ηζηνχ. Σν βάζνο
πάθησζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 cm. Ο νξζνζηάηεο ζην θάησ κέξνο ζα έρεη
"αληηπεξηζηξνθηθή δηάηαμε".

Άπθπο 3
Αποξήλωζη, μεηαθοπά ιζηού και αποκαηάζηαζη εδάθοςρ
Θα γίλεη απνμήισζε ησλ παιαηψλ θαη θαηαζηξακκέλσλ πηλαθίδσλ θαη ηζηψλ
ζηήξημεο, καδί κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο γηα ηπρφλ απνθπγή αηπρεκάησλ.
Όζεο παιηέο πηλαθίδεο θαη ηζηνί ζα πξέπεη λα απνμεισζνχλ, ζα κεηαθέξνληαη κε έμνδα
ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ Δήκνπ.

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λπθφβξπζε, 28-3-2019

Λπθφβξπζε, 28-3-2019

Λπθφβξπζε, 26-3-2019

Ο αλαπιεξσηήο
Δηεπζπληήο Σ.Τ.

H Πξντζηακέλε Σ.Μ.
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Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

Σνγθαιίδνπ Αζελά
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

Πίπνπ Ινπιία
Πνιηηηθφο Μεραληθφο
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ (ενδεικηικόρ)

Α.Σ.
1.

Πεπιγπαθή είδοςρ
Πξνκήζεηα

πηλαθίδαο

Μον

ηεκ

42,00

800

33.600,00

ηεκ

40,50

400

16.200,00

ηεκ

7,50

300

2.250,00

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηζηνχ
ζηήξημεο Φ60/2,00mm

3.

Γαπάνη
(εςπώ)

(δηπιήο

φςεο) νλνκαηνζεζίαο νδψλ
2.

Σιμή
μονάδαρ Ποζόηηηα
(εςπώ)

Απνμήισζε, κεηαθνξά ηζηνχ θαη
απνθαηάζηαζε εδάθνπο
χλνιν

52.050,00

Φ Π Α 24%

12.492,00

Γενικό

ύνολο

64.542,00
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