
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ     ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ   24 / 2016 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ  
ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2016 
 
 

16REQ004944012 2016-08-12



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ     ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  
  
  

 
Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 
Η παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε απαξαίηεηε πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ Γηνλχζνπ ζε θηίξηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο, π.ρ. Κιεηζηά γπκλαζηήξηα, δεκνηηθά γήπεδα, φπσο αθνινπζεί: 
 
1. Γεκνηηθφ Γήπεδν Γηνλχζνπ  
2. Γεκνηηθφ Γήπεδν ηακάηαο  
3. Γεκνηηθφ Γήπεδν Γξνζηάο  
4. Κιεηζηφ Α.Π.Υ. Ρνδφπνιεο  
5. Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Άλνημεο  
6. Γεκνηηθφ Γήπεδν Κξπνλεξίνπ  
 
 
Η ζθνπηκφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηελ 69/2016 
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
Η ζπλνιηθή ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 3.013,20 
€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  
 
Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 3463/2006 (πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», Φ.Δ.Κ. 
114/08.06.2006 ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ), 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Τ.Α. 11389/93), θαη 

Ν. 4281/2014,  

κε βάζε ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά.  

 
Ο ςνηάξαρ     
 
 
πςπίδων Μανηόποςλορ 
ΓΔ Υειπιζηών Η/Τ 
Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ 
 
 
Θεωπήθηκε 
 
 
Απόζηολορ Παπαδόποςλορ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ 
Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ     ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

 
 

Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Κχξηνο ζθνπφο ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο πηλαθίδσλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη 
ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δήκνπ, είλαη λα 
ζεκαλζνχλ φια ηα αλσηέξσ κε ην ινγφηππν ηνπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Γηνλχζνπ. 
 
Οη πηλαθίδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη θαηλνχξγηεο θαη ακεηαρείξηζηεο, άξηζηεο 
πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 
πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, κε ραξαθηεξηζηηθά θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 
πξννξίδνληαη. 
 

 
Μεηαλλικέρ Δπιγπαθέρ 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, ε 
απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ πηλαθίδσλ, φπνπ ππάξρνπλ, θαη ε εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο ησλ λέσλ, βάζεη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ επί ησλ ζπλεκκέλσλ 
απνζπαζκάησλ ηνπ εγρεηξηδίνπ εθαξκνγήο ινγνηχπνπ ηνπ Γήκνπ. 
 
ηηο κεηαιιηθέο επηγξαθέο ε απφδνζε ηνπ θφληνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη ε απφδνζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ ζα γίλεηαη κε ρξψκα 
απηνθηλήηνπ.  
 
 
Ο ςνηάξαρ    
 
 
πςπίδων Μανηόποςλορ       
ΓΔ Υειπιζηών Η/Τ 
Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ 
 
 
 
Θεωπήθηκε 
 
 
Απόζηολορ Παπαδόποςλορ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ 
Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ     ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  
  
 
 

Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα είλαη σο εμήο: 
 
Πξνκήζεηα κε Δξγαζία Σνπνζέηεζεο                                    Σηκή Μνλάδνο 
 
α. Μεηαλλικέρ Δπιγπαθέρ 
 
1. Γεκνηηθφ Γήπεδν Γηνλχζνπ         300 € 
2. Γεκνηηθφ Γήπεδν ηακάηαο (ζπκπ/λνπ πιαηζίνπ ζηήξημεο)               900 € 
3. Γεκνηηθφ Γήπεδν Γξνζηάο          300 € 
4. Κιεηζηφ Α.Π.Υ. Ρνδφπνιεο             500 €  
5. Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Άλνημεο         150 € 
6. Γεκνηηθφ Γήπεδν Κξπνλεξίνπ         280 € 
 
  
 
 
 
   ύνολο  2.430,00 € 
     
   ΦΠΑ 24%     583,20 € 
    
  Γενικό ύνολο   3.013,20 € 
 
Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ:  
Σξεηο ρηιηάδεο δέθα ηξία επξψ θαη είθνζη ιεπηά. 
 
Ο ςνηάξαρ     
 
 
πςπίδων Μανηόποςλορ      
ΓΔ Υειπιζηών Η/Τ 
Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ 
 
 
Θεωπήθηκε 
 
 
Απόζηολορ Παπαδόποςλορ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ 
Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΙΓΩΝ 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ     ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  
    
   
 
 

Γ. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή θαη απαζρφιεζε ηνπ θαηάιιεινπ 
πξνζσπηθνχ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηηο εξγαζίεο πνπ ζα θιεζεί λα 
εθηειέζεη θαη λα θαηέρεη φιεο ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη δηπιψκαηα πνπ απαηηνχληαη. 
 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 
επηζηήκεο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέζα αζθάιεηαο ηξίησλ θαη ηνπ  
πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο (γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ), θαη αθνχ 
έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη φπνηεο ηπρφλ επί ηφπνπ ηδηαηηεξφηεηεο ππάξρνπλ. 
 
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, π.ρ βαθέο, κεηαιιηθά ζηνηρεία, βάζεηο ζηήξημεο, 
βίδεο ηνπνζέηεζεο θιπ. ζα είλαη αβιαβή, απνιχησο αζθαιή θαη ελδεδεηγκέλα γηα ηε 
ρξήζε ηελ νπνία πξννξίδνληαη, θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο. 
 
Πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ απφ ηνλ αλάδνρν ζα πξνεγεζεί ζπλελλφεζε 
κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή ζήκαλζε 
ζε θάζε πηλαθίδα.    
 
Η πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ πηλαθίδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζα είλαη δχν (2) κήλεο. 
 
 
Ο ςνηάξαρ      
 
 
πςπίδων Μανηόποςλορ       
ΓΔ Υειπιζηών Η/Τ 
Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ   
 
 
Θεωπήθηκε 
 
 
Απόζηολορ Παπαδόποςλορ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ 
Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  Αγ. ηέθαλνο 11-8-2016 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                             Αξηζ.Πξση.:- νηθ.22415 - 
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ                                                        
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Πιεξνθνξίεο: Απ. Παπαδφπνπινο 
Σει.: 210 8004830 

ΠΡΟ 
ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο 

 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Γαπάλεο θαη Γηάζεζε Πίζησζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ ν.ε. 2016 γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Πηλαθίδσλ  Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ» ηνπ 
Γήκνπ Γηνλχζνπ 
 
Έρνληαο ππφςε:  
α). ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.δ) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην 
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο 
πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά 
επείγνπζεο πεξηπηψζεηο),  
β). ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 158 «Γαπάλεο» θαη  209 «Πξνκήζεηεο-Τπεξεζίεο-Μειέηεο» ηνπ 
Ν.3463/06,  
γ). ηo Π.Γ.113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο & ηελ εγθχθιην 
30/19664/20.4.11,  
δ) ηελ 69/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα πξνκεζεπηεί θαη λα 
εγθαηαζηήζεη πηλαθίδεο  ζε 6 θηίξηα θαη δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηελ νλνκαζία ηνπ 
θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ,  
 
παξαθαινχκε φπσο ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ 
Γήκνπ, γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Πηλαθίδσλ Γεκνηηθψλ 
Κηηξίσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ» ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ κε CPV είδνπο 34992000-7 «Πηλαθίδεο 
θαη θσηεηλέο πηλαθίδεο» θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 3.013,20 Δπξψ κε ρξέσζε ίζνπ 
πνζνχ ζηνλ Κ.Α. 10.7135.0009 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Πηλαθίδσλ ζηα 
Γεκνηηθά Κηίξηα», θαη ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ (ΠΑΤ ……./2016),  
 

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ   
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΡΗΣΙΚΟ 
 

 πληάθηεο Πξντζηάκελνο 
Ύδξεπζεο θαη 
Πξαζίλνπ 

Πξντζηάκελνο 
Καζαξηφηεηαο 
& 
Αλαθχθισζεο 

Πξντζηάκελνο 
Γηεχζπλζεο 
Πεξηβάιινληνο 

Ολνκ/κν    Α. Παπαδφπνπινο 

Τπνγξαθή     

Ηκεξ/λία     
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