
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προμήθεια πινακίδων αναγγελίας κινδύνου  

στην Συμμαχική οδό 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.190,00 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος στην Συμμαχική οδό, ο Δήμος Ωραιοκάστρου συχνά 

εγκαλείται από οδηγούς για να καταβάλλει αποζημιώσεις σε φθορές που προκαλούνται στα οχήματά 

τους (πτώσεις σε λακκούβες). Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Ωραιοκάστρου με την υπ΄ αριθμό 4/2016 απόφασή της και εν συνεχεία το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Ωραιοκάστρου με την υπ’  αριθμ. 111/2016 απόφασή του, ενέκριναν την τοποθέτηση 

πινακίδων αναγγελίας κινδύνου Κ-9 (Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με 

λάκκους κ.λπ.) με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών, ώστε να απαλλαγεί ο Δήμος από 

την ευθύνη καταβολής αποζημιώσεων. 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια 20 πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, για 

την τοποθέτησή τους κατά μήκος της Συμμαχικής οδού. 

Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια πινακίδων αναγγελίας κινδύνου Κ-9 όπως αυτές προβλέπονται 

από τον ισχύοντα ΚΟΚ καθώς και των απαραίτητων υλικών στερέωσής τους στο έδαφος. 

Η κατασκευή των πινακίδων θα διέπεται από τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ 303 -

74, Σ 306-74 Σ 310 και Σ 311. Τα υλικά θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

προτύπου ΕΝ 12899-1. 

Θα είναι τριγωνικής μορφής, πλευράς τριγώνου 90 cm, κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου, 

επικαλυμμένες με εγκεκριμένη αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II, οκταετούς τουλάχιστον διάρκειας 

και θα συνοδεύονται από όλα τα μεταλλικά υλικά στήριξης γαλβανισμένα, (ελάσματα, βίδες κ.λ.π.), 

που είναι απαραίτητα για την ανάρτησή τους σε μεταλλικούς ιστούς. 

Οι ιστοί ανάρτησης θα είναι μεταλλικοί (κίτρινη ετικέτα), γαλβανιζέ, ύψους 3,00 m, διαμέτρου 1,5΄΄, με 

κλειστό το άνω μέρος τους και θα φέρουν κατάλληλες οπές για την τοποθέτηση των πινακίδων.  

Η κάθε πινακίδα θα φέρει οπές για την απ’ ευθείας στερέωσή της πάνω στους ιστούς και από την 

πίσω πλευρά της θα είναι βαμμένη με ειδικό ντουκόχρωμα (με χρώμα γκρι φούρνου)  και θα γράφει 

στην Ελληνική γλώσσα με μαύρο χρώμα την φράση «Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, 

άρθρο 10 παρ.10, τον κωδικό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της 

κατασκευής. 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.190,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

 



Κωδικός CPV: 34992000-7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α 
 

Μον. 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

1 Πινακίδα Αναγγελίας Κινδύνου Κ-9,  
Πλευράς τριγώνου 90 cm, ΤΥΠΟΥ ΙΙ 

Τεμ 20 37,50 € 750,00 €  

2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα (κίτρινη ετικέτα), 3 μ 

Τεμ 20 10,50 € 210,00 € 

3  
 

    

4      

5      

ΣΥΝΟΛΟ 960,00 € 

ΦΠΑ (24%) 230,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.190,00 € 

 

  Ωραιόκαστρο 20/2/2017 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 

Μηχανολόγος Μηχ/κός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π. 

 

 

 

 Ελένη Τόλια 

Τοπογράφος. Μηχ/κός 

 


