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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 53/2020 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.992,38 € 
Κ.Α. : 35.7135.0007. Π/Τ 2020 
CPV: 31523000-8, «Φωτεινζς Επιγραφζς και 
πινακίδες»  
 
 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα κάνει προμικεια πινακίδων και επιγραφϊν, με ςκοπό τθν τοποκζτθςι τουσ ςε πάρκα, 

παραλίεσ κλπ . Θα είναι ενθμερωτικοφ ενδιαφζροντοσ, πλθροφοριακζσ, κατευκυντιριεσ κλπ με ςκοπό τθν 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Ειδικότερα προβλζπεται να γίνει προμικεια των κάτωκι ειδϊν ανά ομάδα 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

1. Πίνακασ Ανακοινϊςεων διπλισ όψθσ 4 

2. Ιςτόσ θμαίασ 8 

3. Ενδεικτικζσ κατευκυντιριεσ πινακίδεσ 9 

4. Διάφορεσ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (ςετ των 9 πινακίδων) 9 

5. Διάφορεσ ενθμερωτικζσ πινακίδεσ μονζσ 104 

 

Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ των ειδϊν και θ τοποκζτθςι τουσ, ςε κζςεισ που κα επιδείξει θ υπθρεςία, κα 

γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ από το Διμο. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 12.814,00 € πλζον ΦΠΑ 17 % ποςοφ 

2.178,38 €, με ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια όλων των ειδϊν 14.992,38 € . 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2020 

ςυνολικοφ φψουσ 15.000,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 35.7135.0007. 

Σο CPV τθσ προμικειασ είναι 31523000-8, «Φωτεινζσ Επιγραφζσ και πινακίδεσ» 

Η προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4412 / 2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Κάκε προμθκευτισ που εκδθλϊνει ενδιαφζρον και κατακζτει ςχετικι προςφορά, είναι υποχρεωμζνοσ επί 

ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι αυτά που προςφζρει ςυμφωνοφν απόλυτα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, κακϊσ και ότι διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα μελζτθ δικαιολογθτικά. 

Συχόν ελαττωματικά είδθ, δεν κα παραλαμβάνονται από τθν υπθρεςία μασ, και κα αντικακίςτανται άμεςα 

από τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου. 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα, τι διαφορά που κα προκφψει από τθν ζκπτωςθ που κα δοκεί, να τθ 

χρθςιμοποιιςει για τθν προμικεια επιπλζον ποςοτιτων, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ και μζχρι εξαντλιςεωσ του 

διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για όλα τα είδθ τθσ μελζτθσ και θ κατακφρωςθ κα γίνει 

με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ(χαμθλότερθ τιμι) τθσ 

μελζτθσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 

 Μυτιλινθ 18 / 05 / 2020 Μυτιλινθ …. / …. / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 



3 

 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 53/2020 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.992,38 € 
Κ.Α. : 35.7135.0007. Π/Τ 2020 
CPV: 31523000-8, «Φωτεινζς Επιγραφζς και 
πινακίδες»  
 
 

 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Η δαπάνθ τθσ προμικειασ ζχει προχπολογιςκεί ςε 12.814,00 € πλζον ΦΠΑ 17 % ποςοφ 2.178,38 €, με 

ςυνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδϊν 14.992,38 €, το οποίο αποτελεί το ςυνολικό ποςό τθσ υπ’ 

αρικμό 53 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου και Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μυτιλινθσ 

ζτουσ 2020. 

Αναλυτικά ο προχπολογιςμόσ ανά είδοσ και ομάδα μελζτθσ είναι ο κάτωκι: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

Ενδεικτική 

Σιμή 

Μονάδασ (€) 

Μερικό 

ςφνολο χωρίσ 

ΦΠΑ (€) 

1. Πίνακασ Ανακοινϊςεων διπλισ όψθσ 4 900,00 3.600,00 

2. Ιςτόσ θμαίασ 8 120,00 960,00 

3. Ενδεικτικζσ κατευκυντιριεσ πινακίδεσ 9 580,00 5.220,00 

4. 
Διάφορεσ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (ςετ των 9 
πινακίδων) 

9 
210,00 1.890,00 

5. Διάφορεσ ενθμερωτικζσ πινακίδεσ μονζσ 104 11,00 1.144,00 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 12.814,00 €  

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % 2.178,38 €  

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17 % 14.992,38 €  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςασ. 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2020 

ςυνολικοφ φψουσ 15.000,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 35.7135.0007. 

 
 

 Μυτιλινθ 18 / 05 / 2020 Μυτιλινθ …. / …. / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 53/2020 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.992,38 € 
Κ.Α. : 35.7135.0007. Π/Τ 2020 
CPV: 31523000-8, «Φωτεινζς Επιγραφζς και 
πινακίδες»  
 
 

 

 

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 ‐ Αντικείμενο Προμήθειασ 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα κάνει προμικεια πινακίδων και επιγραφϊν, με ςκοπό τθν τοποκζτθςι τουσ ςε πάρκα, 

παραλίεσ κλπ . Θα είναι ενθμερωτικοφ ενδιαφζροντοσ, πλθροφοριακζσ, κατευκυντιριεσ κλπ με ςκοπό τθν 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Σο CPV τθσ προμικειασ είναι 31523000-8, «Φωτεινζσ Επιγραφζσ και πινακίδεσ» 

Ειδικότερα προβλζπεται να γίνει προμικεια των κάτωκι ειδϊν ανά ομάδα: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

1. Πίνακασ Ανακοινϊςεων διπλισ όψθσ 4 

2. Ιςτόσ θμαίασ 8 

3. Ενδεικτικζσ κατευκυντιριεσ πινακίδεσ 9 

4. Διάφορεσ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (ςετ των 9 πινακίδων) 9 

5. Διάφορεσ ενθμερωτικζσ πινακίδεσ μονζσ 104 

ΑΡΘΡΟ 2 ‐ Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

1. Σο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08‐08‐2016), όπωσ ιςχφει. 

2. Σο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) ‐ 

δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ 143/Α/28‐06‐ 2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26‐03‐ 2014), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Σο άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, 

του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23‐07‐2013), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ   112/Α/13‐07‐2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Σο Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ‐ 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07‐06‐2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Σισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και 

ειδικότερα τθσ παρ 9εδ.β του άρκρου 209 

8. Σο Ν.2690/1999 «Κύρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09‐03‐1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ‐ φνταξη Προςφορϊν – Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
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Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποψιφιοι προμθκευτζσ, κα πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο 

των ειδϊν τθσ μελζτθσ. 

Σο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν απόλυτα τα όςα 

περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ‐ Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 

Η ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4412/16 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).  

 

ΑΡΘΡΟ 5 ‐ Αξιολόγηςη προςφορϊν 

Δεν απαιτιτε ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : Κατακφρωςη αποτελζςματοσ 

Η κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι, του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τισ κακοριηόμενεσ 

τεχνικέσ προδιαγραφέσ και με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)  

 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυήςεισ 

Δεν απαιτιτε ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Σόποσ ‐ χρόνοσ παράδοςησ 

Όλα τα είδθ κα παραδοκοφν και τοποκετθκοφν ςε κζςεισ που κα υποδείξει ο διμοσ εντόσ τριάντα (30) το πολύ 

θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ςτθ Μυτιλινθ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί για τόςο διάςτθμα όςο κακορίηεται ςτο Ν.4412/2016, μετά από 

ςφμφωνθ γνϊμθ του «προμθκευτι» και Απόφαςθ του διοικοφντοσ οργάνου του φορέα χωρίσ αλλαγι των όρων 

τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Χρονική ιςχφσ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ για όςουσ ζχουν λάβει μζροσ και δεν αποκλείςτθκαν από τθ δθμοπραςία, κεωροφνται ότι ιςχφουν 

για εκατόν είκοςι ημζρεσ από την ημζρα του διαγωνιςμοφ. 

Κατά το διάςτθμα που ιςχφουν οι προςφορζσ, ο Διμοσ μπορεί να καλζςει οποιοδιποτε διαγωνιςκζντα για να 

υπογράψει ςφμβαςθ προμικειασ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων. 

Ο διαγωνιηόμενοσ δεν μπορεί κατά το διάςτθμα τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του να επιηθτιςει τθν ακφρωςθ αυτισ 

ι οποιαδιποτε μεταβολι των όρων προερχόμενθ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο θ προςφορά εξακολουκεί να ιςχφει για όςο διάςτθμα διαρκεί θ ςφμβαςθ. 

Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ αϋ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 72 του Ν.4412/2016, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, 

πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό 

χρονικό διάςτθμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Τποχρεϊςεισ Αναδόχου ‐ Πλημμελήσ καταςκευή 

1. ε περίπτωςθ βλάβθσ, ελαττωματικισ λειτουργίασ ή φκοράσ του προϊόντοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, 

ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ του, επιβαρυνόμενοσ με κάκε ςχετικό έξοδο, εφόςον 

δεν οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε κακι χριςθ ή ςυντιρθςθ, ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτθν §4 του 

παρόντοσ όρκρου. 
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2. ε περίπτωςθ άρνθςθσ ή κακυςτζρθςθσ του αναδόχου για εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων μέχρι 

και τθν οριςτικι παραλαβι, ο Διμοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει, ςαν πρϊτο μέτρο, τθν εγγυθτικι του 

επιςτολι και ακόμθ να προβεί ςε παραπζρα ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ των ςφννομων ςυμφερόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Φόροι ‐ τέλη ‐ κρατήςεισ 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τέλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τισ ιμερεσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Παραλαβή ‐ Σρόποσ πληρωμήσ 

Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει κατά όπωσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του αρκρ. 208 του Ν.4412/2016 από τθν 

επιτροπι που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου αυτοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Όροι και διαδικαςία παραλαβήσ προμήθειασ 

Σα εν λόγω είδθ κα παραδοκοφν ολοκλθρωμζνα, ςυναρμολογθμζνα και ζτοιμα προσ χριςθ, ςτθ Μυτιλινθ, ςε 

αποκικθ του Διμου, και με όλα τα ζξοδα που απαιτοφνται πλθρωμζνα. Η τοποκζτθςθ δεν αποτελεί ευκφνθ του 

αναδόχου. 

 

 Μυτιλινθ 18 / 05 / 2020 Μυτιλινθ …. / …. / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 53/2020 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.992,38 € 
Κ.Α. : 35.7135.0007. Π/Τ 2020 
CPV: 31523000-8, «Φωτεινζς Επιγραφζς και 
πινακίδες»  
 
 

 

 

4. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Η παροφςα αφορά ςτθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ Περιβάλλοντοσ, του 

Διμου Μυτιλινθσ: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

1. Πίνακασ Ανακοινϊςεων διπλισ όψθσ 4 

2. Ιςτόσ θμαίασ 8 

3. Ενδεικτικζσ κατευκυντιριεσ πινακίδεσ 9 

4. Διάφορεσ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (ςετ των 9 πινακίδων) 9 

5. Διάφορεσ ενθμερωτικζσ πινακίδεσ μονζσ 104 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για όλα τα είδθ τθσ μελζτθσ. 

Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

1. Πίνακασ Ανακοινϊςεων διπλήσ όψησ 

 

1.1 Θα είναι κατάλλθλοσ για χριςθ τουσ ςε παραλίεσ του Διμου και ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Οργάνωςθσ Ακτισ 

για βράβευςθ με «Γαλάηια θμαία» (https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis). 

1.2 Διαςτάςεισ περίπου 2 μ. πλάτοσ x 1,5 μ. φψοσ, ϊςτε να χωροφν άνετα όλα τα ζντυπα. 

1.3 Διπλισ όψθσ, ϊςτε ςτθ μια πλευρά να τοποκετοφνται τα ελλθνικά ζντυπα και ςτθν άλλθ τα αγγλικά. 

1.4 Πλαίςιο αλουμινίου βαμμζνο εργοςταςιακά με θλεκτροςτατικι βαφι για αντοχι ςτο χρόνο. 

1.5 Ανκεκτικι πλάτθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ 10χιλ ςτο χρϊμα του πλαιςίου. 

1.6 Πόρτεσ από plexiglass (μπροσ και πίςω) που κλείνει αςφαλίηοντασ το περιεχόμενο. 

1.7 Θα ςτθρίηεται ςε γερζσ βάςεισ ςε πλαίςιο από γαλβανιςμζνουσ δοκοφσ 6 x 6 εκατ πάχοσ τοιχωμάτων 2.00mm 

και φψοσ 2μ από τθν επιφάνεια τοποκζτθςισ του. 

1.8 Θα περιλαμβάνει φλάτςεσ ςτιριξθσ 25 x 25 εκατ. ςτισ δφο βάςεισ. 

1.9 Θα ςυμπεριλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ βίδεσ / οφπα για τθν τοποκζτθςι του ςτο ζδαφοσ. 

1.10 Η καταςκευι κα είναι τζτοια ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα αφαίρεςθσ για προςταςία τθ χειμερινι περίοδο 

και επανατοποκζτθςθσ τθν επόμενθ κερινι ςεηόν. 

1.11 Ενδεικτικό δείγμα διπλισ όψεωσ «Πίνακα Ανακοινϊςεων»: 

 

https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis
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2. Ιςτόσ ημαίασ 

 

2.1 Θα είναι κατάλλθλοσ για χριςθ τουσ ςε παραλίεσ του Διμου και ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Οργάνωςθσ Ακτισ 

για βράβευςθ με «Γαλάηια θμαία» (https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis). 

2.2 Ιςτόσ ςτον οποίο κα αναρτθκεί θ Γαλάηια θμαία και κα πρζπει να τοποκετθκεί δίπλα ςτον Πίνακα 

Ανακοινϊςεων ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθν ακτι.  

2.3 Θα ζχει διάμετρο Ø7 και πάχουσ 1,5 χιλ. 

2.4 Θα τοποκετθκεί πακτωμζνοσ ςτακερά ςτο ζδαφοσ με οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Ελεφκερο φψοσ 4 μζτρα, 

ανεξίτθλο χρϊμα, απρόςβλθτοι από υγραςία και αλμφρα. 

2.5 Η καταςκευι κα είναι τζτοια ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα αφαίρεςθσ για προςταςία τθ χειμερινι περίοδο 

και επανατοποκζτθςθσ τθν επόμενθ κερινι ςεηόν. 

2.6 Σο υλικό του από ςιδεροςωλινα γαλβανιηζ. 

2.7 Ενδεικτικό δείγμα ιςτοφ ςθμαίασ: 

 

 

 

3. Ενδεικτικζσ κατευθυντήριεσ πινακίδεσ 

3.1 Θα είναι κατάλλθλεσ για χριςθ τουσ ςε παραλίεσ του Διμου και ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Οργάνωςθσ Ακτισ 

για βράβευςθ με «Γαλάηια θμαία» (https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis) 

3.2 Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ Σθλζφωνο, Πρϊτεσ Βοικειεσ, Ναυαγοςωςτικά Εφόδια, WC, Ντουσ, Δοχεία 

Ανακφκλωςθσ, Προςβάςεισ για ΑΜΕΑ και WC για ΑΜΕΑ, parking ΑΜΕΑ (εφόςον διακζτει θ ακτι περιοχι 

ςτάκμευςθσ) πρζπει να εντοπίηονται εφκολα από τουσ λουόμενουσ, με ενδεικτικζσ πινακίδεσ 

https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis
https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis
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(κατευκυντιριεσ). 

3.3 Oι πινακίδεσ κα πρζπει να ςτθρίηονται ςε ζνα γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα κατάλλθλθσ διατομισ, 

αναρτθμζνεσ/ βιδωμζνεσ με κατάλλθλα ςυνδετικά υλικά. 

3.4 Ο ςιδεροςωλινασ κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ ϊςτε να μπορεί να τοποκετθκεί ςτο ζδαφοσ με 

βίδωμα. 

3.5 Η καταςκευι κα είναι τζτοια ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα αφαίρεςθσ για προςταςία τθ χειμερινι περίοδο 

και επανατοποκζτθςθσ τθν επόμενθ κερινι ςεηόν. 

3.6 Θα ζχει φλάντηα ςτιριξθσ για τθν τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ. 

3.7 Όλεσ οι πινακίδεσ κα φζρουν και το αντίςτοιχο εικονίδιο τθσ πλθροφορίασ που δίνουν. 

3.8 Να χρθςιμοποιθκοφν αντανακλαςτικά βινφλια, ςε κόντρα πλακζ καλάςςθσ με ςτρογγυλζσ γωνίεσ πάχουσ 2 

εκατοςτϊν και πρόςοψθ για τα κζματα plexiglass 3 χιλ. με τα κζματα (επιλογισ τθσ υπθρεςίεσ) των κάτωκι 

πινακίδων, όπωσ αυτά κα επιλεγοφν από τθν υπθρεςία με 7-9 πινακίδεσ ςε κάκε πλευρά τθσ βάςθσ:  

1) Πινακίδα αλουμινίου ορκογωνικι ςτθν μια πλευρά και τριγωνικι ςτθν άλλθ πλευρά για ζνδειξθ 

κατεφκυνςθσ, που κα αναφζρεται «ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ» και ςτθν ίδια πινακίδα “FIRST AID” διαςτάςεων 

60x30εκ.  

2) Πινακίδα αλουμινίου ορκογωνικι ςτθν μια πλευρά και τριγωνικι ςτθν άλλθ πλευρά για ζνδειξθ 

κατεφκυνςθσ, «ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ» και ςτθν ίδια πινακίδα “LIFE SAVING EQUIPMENT” 

διαςτάςεων 60x30εκ  

3) Πινακίδα αλουμινίου ορκογωνικι ςτθν μια πλευρά και τριγωνικι ςτθν άλλθ πλευρά για ζνδειξθ 

κατεφκυνςθσ, που κα αναφζρεται «WC» διαςτάςεων 60 x 30εκ.  

4) Πινακίδα αλουμινίου ορκογωνικι ςτθν μια πλευρά και τριγωνικι ςτθν άλλθ πλευρά για ζνδειξθ 

κατεφκυνςθσ, που κα αναφζρεται «WC AMEA» και ςτθν ίδια πινακίδα “WC FOR DISABLED” διαςτάςεων 

60x30εκ. 

5) Πινακίδα αλουμινίου ορκογωνικι ςτθν μια πλευρά και τριγωνικι ςτθν άλλθ πλευρά για ζνδειξθ 

κατεφκυνςθσ, που κα αναφζρεται «ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ» και ςτθν ίδια πινακίδα “RECYCLING 

STATIONS” διαςτάςεων 60x30εκ.  

6) Πινακίδα αλουμινίου ορκογωνικι ςτθν μια πλευρά και τριγωνικι ςτθν άλλθ πλευρά για ζνδειξθ 

κατεφκυνςθσ, που κα αναφζρεται «ΠΡΟΒΑΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» και ςτθν ίδια πινακίδα “ACCESS FOR 

DISABLED” διαςτάςεων 60x30εκ. 

7) Πινακίδα αλουμινίου ορκογωνικι ςτθν μια πλευρά και τριγωνικι ςτθν άλλθ πλευρά για ζνδειξθ 

κατεφκυνςθσ, που κα αναφζρεται «ΣΗΛΕΦΩΝΟ» και ςτθν ίδια πινακίδα “PHONE” διαςτάςεων 60x30εκ. 

8) Πινακίδα αλουμινίου ορκογωνικι ςτθν μια πλευρά και τριγωνικι ςτθν άλλθ πλευρά για ζνδειξθ 

κατεφκυνςθσ, που κα αναφζρεται «ΝΣΟΤ» και ςτθν ίδια πινακίδα “SHOWERS” διαςτάςεων 60x30εκ. 

9) Πινακίδα αλουμινίου ορκογωνικι ςτθν μια πλευρά και τριγωνικι ςτθν άλλθ πλευρά για ζνδειξθ 

κατεφκυνςθσ, που κα αναφζρεται «PARKIN ΑΜΕΑ» διαςτάςεων 60x30εκ. 

 

 

4. Διάφορεσ πληροφοριακζσ πινακίδεσ (ςετ των 9 πινακίδων) 
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4.1 Θα είναι κατάλλθλοσ για χριςθ τουσ ςε παραλίεσ του Διμου και ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Οργάνωςθσ Ακτισ 

για βράβευςθ με «Γαλάηια θμαία» (https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis) 

4.2 Οι πινακίδεσ κα ςτθρίηονται και κα είναι αναρτθμζνεσ-βιδωμζνεσ με κατάλλθλα ςυνδετικά υλικά πάνω ςε 

γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ κατάλλθλθσ διατομισ και ςτερεωμζνεσ ςε βάςθ από με οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα. 

4.3 υμπεριλαμβάνεται θ βάςθ ςτιριξθσ. 

4.4 Η καταςκευι κα είναι τζτοια ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα αφαίρεςθσ για προςταςία τθ χειμερινι περίοδο 

και επανατοποκζτθςθσ τθν επόμενθ κερινι ςεηόν. 

4.5 Θα είναι διπλισ όψθσ. 

4.6 Να χρθςιμοποιθκοφν αντανακλαςτικά βινφλια, ςε λαμαρίνα αλουμινίου με ςτρογγυλζσ γωνίεσ πάχουσ 1 

χιλιοςτό, με τα κζματα των κάτωκι πινακίδων: 

1) Πινακίδα αλουμινίου «ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ» και ςτθν ίδια πινακίδα “LIFE SAVING EQUIPMENT” ςε 

λευκό φόντο και πορτοκαλί γράμματα διαςτάςεων 42x42εκ.   

2) Πινακίδα αλουμινίου που κα αναφζρεται «ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ» και ςτθν ίδια πινακίδα “RECYCLING 

STATIONS” ςε λευκό φόντο και πράςινα γράμματα διαςτάςεων 42x42εκ.   

3) Πινακίδα αλουμινίου που κα αναφζρεται «ΠΡΟΒΑΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» και ςτθν ίδια πινακίδα “ACCESS FOR 

DISABLED”, ςε μπλε φόντο και λευκά γράμματα, διαςτάςεων 42x42εκ.  

4) Πινακίδα αλουμινίου που κα αναφζρεται «ΑΡΧΗ ΒΡΑΒΕΤΜΕΝΗ ΑΚΣΗ» και ςτθν ίδια πινακίδα 

“BEGINNING OF AWARDED BEACH”, ςε μπλε φόντο και λευκά γράμματα, διαςτάςεων 42x42εκ.  

 
5) Πινακίδα αλουμινίου που κα αναφζρεται «ΣΕΛΟ ΒΡΑΒΕΤΜΕΝΗ ΑΚΣΗ» και ςτθν ίδια πινακίδα “END 

OF AWARDED BEACH”, ςε μπλε φόντο και λευκά γράμματα, διαςτάςεων 42x42εκ.  

 
6) Πινακίδα αλουμινίου που κα αναφζρεται «ΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ» και ςτθν ίδια πινακίδα 

“SAMPLING SITE”, ςε μπλε φόντο και λευκά γράμματα, διαςτάςεων 60x40εκ που να ςχθματίηουν 

βελάκι.  

https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis
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7) Πινακίδα που κα αναφζρεται «ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΔΙΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΟΧΗΜΑTΩΝ» και ςτθν ίδια πινακίδα 

“VEHICLES ARE PROHIBITED” ςε μπλε φόντο και λευκά γράμματα διαςτάςεων 42x42εκ. 

8) Πινακίδα που κα αναφζρεται «ΝΣΟΤ» και  «SHOWERS» και ςτθν ίδια πινακίδα «ΜΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ 

ΑΠΟΤΝΙ» ΚΑΙ «NO SOAP/SHAMPOO PLEASE» ςε μπλε φόντο και λευκά γράμματα διαςτάςεων 42x42εκ. 

 
9) Πινακίδα διπλισ όψθσ ςτθν οποία να αναγράφονται ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά πλθροφορίεσ για τον 

τρόπο λειτουργίασ τθσ λουτρικισ εγκατάςταςθσ διαςτάςεων 1,25x1,25. τθν πινακίδα κα πρζπει να 

αναγράφεται: ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΟ ΠΤΡΓΟ-LIFEGUARD TOWER, ΗΜΑΙΕ (FLAGS) ςφμβολο κόκκινθ 

ςθμαία που υποδθλϊνει ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ ΕΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ (LIFEGUARD OFF DUTY) και πορτοκαλί 
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ςθμαία που κα υποδθλϊνει ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ Ε ΤΠΗΡΕΙΑ (LIFEGUARD ON DUTY). ΩΡΕ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ (LIFEGUARD ON DUTY) ΑΠΌ (FROM) 10:30 ΕΩ (UNTIL) 17:30. ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗ 

ΑΡΧΗ (COASTGUARD TEL.) (ο αρικμόσ τθλεφϊνου κα δοκεί από τθν υπθρεςία), ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΩΣΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ (FIRST AID TEL.) (ο αρικμόσ τθλεφϊνου κα δοκεί από τθν υπθρεςία), ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

(MUNICIPALITY OF MYTILENE) . Δείγμα πινακίδασ. 

 
 

 

5. Διάφορεσ ενημερωτικζσ πινακίδεσ μονζσ 

5.1 Πινακίδεσ ενθμερωτικζσ με κζματα που κα επιλζξει θ υπθρεςία διαςτάςεων 42*42 εκ., μονζσ. 

5.2 Oι πινακίδεσ κα πρζπει να ςτθρίηονται ςε ζνα γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα κατάλλθλθσ διατομισ, 

αναρτθμζνεσ/ βιδωμζνεσ με κατάλλθλα ςυνδετικά υλικά. 

5.3 Ο ςιδεροςωλινασ κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ ϊςτε να μπορεί να τοποκετθκεί ςτο ζδαφοσ με βάςθ 

ςτιριξθσ. 

5.4 Όλεσ οι πινακίδεσ κα φζρουν και το αντίςτοιχο εικονίδιο τθσ πλθροφορίασ που δίνουν. 

5.5 Να χρθςιμοποιθκοφν αντανακλαςτικά βινφλια, ςε κόντρα πλακζ καλάςςθσ με ςτρογγυλζσ γωνίεσ πάχουσ 1 

εκατοςτϊν και πρόςοψθ για τα κζματα plexiglass 3 χιλ.  

 

 

 

 Μυτιλινθ 18 / 05 / 2020 Μυτιλινθ …. / …. / 2020 

 Η υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕ 

 1)  Πίνακασ Ανακοινϊςεων διπλήσ όψησ 

1.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.7 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.8 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.9 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.10 
Ωσ θ παράγραφοσ 1.10 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 2)  Ιςτόσ ημαίασ 

2.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 2.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

2.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 2.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

2.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 2.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

2.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 2.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

2.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 2.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

2.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 2.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 3)  Ενδεικτικζσ κατευθυντήριεσ πινακίδεσ 

3.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.7 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.8 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 4)  Διάφορεσ πληροφοριακζσ πινακίδεσ (ςετ των 9 πινακίδων) 

4.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 5)  Διάφορεσ ενημερωτικζσ πινακίδεσ μονζσ 

5.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 6. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

6.1 

Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ μεταφοράσ και 

τοποκζτθςθσ των προσ προμικεια ειδϊν, ςε κζςεισ 

που κα υποδείξει θ υπθρεςία, κα γίνουν από τον 

ανάδοχο, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ από το 

Διμο 

ΝΑΙ   

6.2 

Τπεφκυνθ Διλωςθ του προμθκευτι, πωσ το 

προςφερόμενο είδοσ ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, κακϊσ και ότι διακζτει 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τα απαιτοφμενα από τθν μελζτθ δικαιολογθτικά 

6.3 

Ελαττωματικά είδθ κα αντικακίςτανται άμεςα από 

τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ 

του Διμου 

ΝΑΙ   

 7. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

7.1 
Χρόνοσ παράδοςθσ και τοποκζτθςθσ ςε κζςεισ που 

κα υποδείξει θ υπθρεςία. 
<= 30 θμζρεσ   
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ 

                                                                                                                       ΠΡΟ: ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Σθλζφωνο …………………………………………………FAX ………………………………………email …………………...........…………………...., 

ΑΦΜ ………………………………………..……………………………..........................….. ΔΟΤ ………………………………………………….., 

υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

χωρίσ Φ.Π.Α. 
( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

( € ) 

1. Πίνακασ Ανακοινϊςεων διπλισ όψθσ ΣΕΜ 4   

2. Ιςτόσ θμαίασ ΣΕΜ 8   

12. Ενδεικτικζσ κατευκυντιριεσ πινακίδεσ ΣΕΜ 9   

13. 
Διάφορεσ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (ςετ 
των 9 πινακίδων) 

ΕΣ των 9 9   

 Διάφορεσ ενθμερωτικζσ πινακίδεσ μονζσ ΣΕΜ 104   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 17 %  

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α.   

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Σα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμό 53 μελζτθσ ζτουσ 2020 τθσ 

Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ με τίτλο «Προμικεια πινακίδων και επιγραφϊν κλπ». 

Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα προςφορά ιςχφει για ____________ θμερολογιακζσ θμζρεσ από ςιμερα. 

Παράδοςη : Η δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων ςτθν ζδρα του Διμου Μυτιλινθσ. 

Χρόνοσ Παράδοςησ και Σοποθζτηςησ: Σο προςφερόμενο προϊόν κα παραδοκεί από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ, ςε ____________________________ θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Χρονική Εγγφηςη: ___________________________________ 

Επιβαρφνςεισ, Κρατήςεισ: Η Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ άλλεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ 

τθσ δθμοπραςίασ. 

Λοιπζσ παρατηρήςεισ: ____________________________________________________________________ 

 

Ημ/νια  _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

  

(Τπογραφι - φραγίδα) 

 


