
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Παιανία:  12 /06/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ: 6898 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 196
Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.7/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος  
για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Πινακίδων Οδοσήμανσης, καθρεπτών & πλαστικών 
οριοδεικτών έτους 2019», με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ».

 Την 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την 
εφαρμογή του Ν. 3463/2006.

 Της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
 Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 6.

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν4412/2016.
 Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης.
 Tις  διατάξεις  του  άρθρου  203  του  Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  133/19-07-2018  ΤΕΥΧΟΣ  Α΄)

«Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  –Εμβάθυνση  της
Δημοκρατίας-Ενίσχυση  της  Συμμετοχής-Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α.(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).

 Τις  διατάξεις  του  Ν.4605/2019  (ΦΕΚ  52/1-4-2019  ΤΕΥΧΟΣ  Α΄)  «Εναρμόνιση  της  ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
8ης Ιουνίου  2016  σχετικά  με  την  προστασία  της  τεχνογνωσίας  και  των  επιχειρηματικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και  αποκάλυψή του (EEL 157της  15.6.2016)-Μέτρα για την  επιτάχυνση του έργου του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

 Την αριθ.6787/11-06-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΝΞ7ΩΞ9-ΦΩΓ)  με την
οποία διατέθηκε πίστωση 20.000,00€ με ΦΠΑ , η οποία είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019, με Κ.Α. 307135.008 και εγκρίθηκε  για την 
προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης έτους 2019» , και  έχει 
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καταχωρηθεί με α/α Α/312 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
μας.

 Την αριθ.6789/11-06-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΝΑΒΩΞ9-ΧΚ8)  με την 
οποία διατέθηκε πίστωση 3.000,00€ με ΦΠΑ , η οποία είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019, με Κ.Α. 307135.015 και εγκρίθηκε  για την 
προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας  έτους 2019» , και  έχει 
καταχωρηθεί με α/α Α/311 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
μας.

 Την αριθ.6792/11-06-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΓΟ1ΩΞ9-3ΝΣ)  με την 
οποία διατέθηκε πίστωση 2.000,00€ με ΦΠΑ , η οποία είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019, με Κ.Α. 30-7135.012 και εγκρίθηκε  για την 
προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών σήμανσης έτους 2019» , και  
έχει καταχωρηθεί με α/α Α/310 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας.

 Την αριθ.7/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, καθρεπτών & πλαστικών οριοδεικτών έτους 
2019» .

 Το με αριθ.πρωτ.6658/07-06-2019 Αίτημα για την εν λόγω προμήθεια με ΑΔΑΜ: 
19REQ005081109.

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ.7/2019 μελέτης οι οποίες συντάχθηκαν 
και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου μας & αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, 
καθρεπτών & πλαστικών οριοδεικτών έτους 2019»  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
19.992,50 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 24.790,7€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) σε βάρος 
των Κ.Α 30-7135.008, Κ.Α. 30-7135.012, Κ.Α. 30-7135.015  με την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ.

Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής του Δημάρχου ο Δήμος μας  έχει ανάγκη να προβεί
στην  προμήθεια  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ,  ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ  &  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ενδεικτικού  κόστους  24.790,70€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.   Η
παρούσα δαπάνη έχει CPV 34942000-2 

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση των,  αναφερόμενων στην παρούσα εισήγηση,  προμηθειών θα είναι  μέχρι  της

εξαντλήσεως του συνολικού ποσού της σύμβασης  ή διάρκειας  ενός  έτους με δυνατότητα

παράτασης κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Τόπος παράδοσης :

Tα ανωτέρω υπό προμήθεια ήδη θα παραγγέλνονται τμηματικά και θα παραλαμβάνονται

τοποθετημένα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

   Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας : 
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης

της παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής :

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΑΚΛΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ
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Παιανία :   7/6/2019
Αριθμ. Πρωτ:  6.658
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      
Μιχ.Παπακων/νου 1                                                               .
Τ.Κ. 19002                                                                   
Τηλ.: 210 6028615                                                  
Fax:  2106641530

                                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ   

H παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό την προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, καθρεπτών

&  πλαστικών  οριοδεικτών  με  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  19.992,50€  πλέον  Φ.Π.Α  24%  με

κριτήριο την συνολική χαμηλότερη τιμή και θα βαρύνει τους Κ.Α. 30-7135.008, 30-7135.012 &

30-7135.015 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

H προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.118 του Ν.4412/2016 με απευθείας

ανάθεση με κριτήριο την συνολικά χαμηλότερη προσφορά.  

                            Συντάχθηκε θεωρήθηκε
                    Παιανία       4/6/2019 Παιανία      4/6/2019

 Ιωάννης Ξεφτέρης
ΔΕ28 Χειριστών Μ.Ε.

  Κωνσταντίνος Τσιάκλας
ΠΕ Γεωπόνων  
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Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, καθρεπτών 
& πλαστικών οριοδεικτών.

Αριθ.Μελέτης:  7 /2019
(Δ/νσης Περιβάλλοντος)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                 Πρππφσ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      
Μιχ.Παπακων/νου 1                                                               .
Τ.Κ. 19002                                                                   
Τηλ.: 210 6028615                                                  
Fax:  2106641530
                        

                                    
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με αυτή  τη  μελέτη  προβλέπεται  η  προμήθεια  πινακίδων  οδοσήμανσης  καθώς  και  ευρύτερα
περιφερειακού υλικού οδοσήμανσης και κυκλοφορίας και ασφάλειας με σκοπό να καλύψουν τις
ανάγκες του Δήμου Παιανίας, ανάγκες για αντικαταστάσεις και καταστροφές προηγούμενων ειδών
σήμανσης και υπαρχόντων πινακίδων αλλά και τοποθέτηση νέων όπου απαιτείται.  

Συγκεκριμένα  προβλέπονται  :
•  Πινακίδες οδοσήμανσης (ρυθμιστικές, κινδύνου  κ.λ.π) με γαλβανιζέ ιστό 3μ καθώς και κολάρα

στήριξης πινακίδας
• Πινακίδες ονοματοθεσίας οδών με 3μετρο γαλβάνιζε ιστό, με 2 πλαίσια πινακίδων συμπερι-

λαμβανομένου και των 2 πινακίδων διαστάσεων 50x30 cm.
• Πινακίδες πληροφοριακές .
• Ορειοδείκτες οδών
• Καθρέπτες  ακρυλικοί οδοσήμανσης.

Αναλυτικότερα:

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ –
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ.

Οι κυκλοφοριακές πινακίδες τροχαίας (Ρυθμιστικές, Κινδύνου, πληροφοριακές) πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 Φύλλα αλουμινίου από κράμα τύπου AIMg2 κατά DIN 1725.

 Blatt 1 ή αλουμινίου τύπου SIC H4 κατά B.S. 1470/1972 πάχους 3 χιλ.

 Για  τον  σχηματισμό  του  σήματος  να  έχουν  χρησιμοποιηθεί  
 αντανακλαστικές μεμβράνες, ανάλογα με το είδος της πινακίδας.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις
Αρχική αντανακλαστικότητα λευκό (cd/lux/m2) υπό γωνία 40° 70
Αρχική αντανακλαστικότητα λευκό (cd/lux/m2) υπό γωνία 30° 30
Εγγύηση – έτη 10
Αντανακλαστικότατα στο τέλος της εγγύησης (cd/lux/m2) 35
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Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, καθρεπτών 
& πλαστικών οριοδεικτών.

Αριθ.Μελέτης:   7/2019
(Δ/νσης Περιβάλλοντος)

ΑΔΑ: ΩΙΖ7ΩΞ9-ΒΝΔ



ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΣΤ. Ø45

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΣΤ. 0,60 μ.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ-2 STOP

ΔΙΑΣΤ. 0,60 μ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Οι ρυθμιστικές – πληροφοριακές πινακίδες θα περιλαμβάνουν απαραίτητα:

Μεταλλικούς ιστούς : Οι ιστοί πρέπει να είναι διαμέτρου Ø60 (2 ιντσών), ύψους 3 μέτρων με
τάπα στην κορυφή τους . Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα
για υψηλή αντοχή στην ανεμοπίεση και βαμμένα.

Ιστός ύψους 3 μέτρων διαμέτρου 60 χιλ. (2 ιντσών)

Οι πινακίδες ονοματοθεσίας θα περιλαμβάνουν απαραίτητα:     

Οι ιστοί πρέπει να είναι διαμέτρου Ø60 (2 ιντσών), ύψους 3 μέτρων με τάπα στην κορυφή τους
και  να  φέρουν  δυο  πλαίσια  υποδοχής  με  90ο μεταξύ  τους  γωνία  κατασκευασμένα  από
"σιδερογωνιές"  διαστάσεως προφίλ 20x20mm και  πάχους σιδήρου 2mm στις  διαστάσεις  των
πινακίδων 50x30 mm. Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα  για
υψηλή αντοχή στην ανεμοπίεση και βαμμένα.

Ιστός ύψους 3 μέτρων διαμέτρου 60 χιλ. (2 ιντσών)

Πινακίδες ονοματοθεσίας, κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους 1mm, βαμμένες με
ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου,  διαστ.  50x30  εκ.  Χρώμα  μπλε  ή  πράσινο  υπόβαθρο  και
ελληνική και λατινική γραφή λευκό ελληνική γραφή – κίτρινο λατινική γραφή.
Πινακίδες ονοματοθεσίας 
Διαστάσεων : 50x30 εκ.  

        
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 45 ΕΚ.

− Βάση  διαμέτρου  200mm  περίπου,  διαθέτει  6  συνδετήρια  νεύρα  διαστάσεων  
5mm πάχους  και  45mm μήκους,  και  τρία  διαστάσεων  40mm πάχους  και  
40mm μήκους  περίπου,  με  αποτέλεσμα  να  πολλαπλασιάζεται  η  αντοχή  του  και  
να  καθίσταται  εξαιρετικά  ανθεκτικός  σε  οποιαδήποτε  πρόσκρουση  στο  συγκεκριμένο
σημείο.

− Το σώμα του οριοδείκτη των 45εκ. ύψους στο κατώτερο σημείο του (στο σημείο σύνδεσής
του με την βάση), είναι κατασκευαστικά ενισχυμένος με περισσότερο συμπαγές υλικό. Η
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διάμετρός  του είναι  80mm και  φέρει  δύο ή τρεις  ανακλαστικές  ταινίες  (τύπου  diamond
grade) πάχους 50mm. Οι ανακλαστικές ταινίες βρίσκονται σε εσοχή.

Η ασφαλής στερέωση των παραπάνω οριοδεικτών και των τριών διαστάσεων γίνεται με τρεις
ανοξείδωτες  βίδες  μήκους  95mm,  πάχους  12mm,  ούπα  διαστάσεων:  μήκους  73mm,  πάχος
13mm και ροδέλες διαμέτρου 25mm.

              .                        
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

• Κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα
πρότυπα.

• Κυρτοί, ευρυγώνιοι, με ορατότητα μεγάλου εύρους.

• Περιβάλλονται  από  πλαίσιο  ενισχυμένο  με  προστατευτικό  κάλυμμα  μη  ανάκλασης  των
ακτίνων ηλίου (αντιθαμβωτικό).

• Πολύ μεγάλης αντοχής στη θραύση.

• Μεγάλης αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία.

• Δεν  επηρεάζονται  από  υψηλές  ή  χαμηλές  θερμοκρασίες  (καύσωνας,  βροχή,  χιόνι,
παγετός.)

• Διαστάσεις: Ø80 εκ. 

• Στηρίζονται σε μεταλλικούς ιστούς Ø60  (2 ιντσών).

Η  σύνδεση  του  καθρέπτη  πάνω  στον  σωλήνα  γίνεται  με  την  βοήθεια  ειδικής  μεταλλικής
κατασκευής (κολλάρο-συνδετικό  στέλεχος)  που διαθέτει  ο  προσφερόμενος  καθρέφτης  όπως
επίσης  και  τα  απαραίτητα  υλικά  στήριξης  (βίδες  κ.λπ.).  Ο συγκεκριμένος  τρόπος  στήριξης
επιτρέπει  στον  καθρέπτη  να  μπορεί  να  μετακινηθεί  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις  (αριστερά,
δεξιά,  πάνω,  κάτω)  ώστε  να  επιτευχθεί  η  κατάλληλη  οπτική  γωνία  που  θα  βοηθήσει  με
επιτυχία τους διερχόμενους οδηγούς ή πεζούς. Διαστ. Ø80                    

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ:

Πλαστικά  στηθαία  κατασκευασμένα  από  πολυαιθυλένιο  χρώματος  κόκκινου  και  κίτρινου
διαστάσεων 1,10μ. x 0,60μ. x 0,40μ. και βάρους περίπου 10kg.

H προμήθεια ανέρχεται σε 19.992,50€ πλέον Φ.Π.Α 24% , θα βαρύνει τους Κ.Α. 30-7135.008, 30-
7135.012 & 30-7135.015 του προϋπολογισμού του έτους 2019  ενώ θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ.118 του Ν.4412/2016.
  
  
                            Συντάχθηκε θεωρήθηκε
                    Παιανία       4/6/2019 Παιανία      4/6/2019

 Ιωάννης Ξεφτέρης
ΔΕ28 Χειριστών Μ.Ε.

  Κωνσταντίνος Τσιάκλας
ΠΕ Γεωπόνων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                 Πρππφσ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      
Μιχ.Παπακων/νου 1                                                               .
Τ.Κ. 19002                                                                   
Τηλ.: 210 6028615                                                  
Fax:  2106641530

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

μονάδος
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

Ρυθμιστικές πινακίδες Ø45 & 
μεταλλικός ιστός 3μ. γαλβανιζέ
2 ιντζών και κολάρα στήριξης 
πινακίδας. 
Προμήθεια και τοποθέτηση.

Τμχ 50 40,00 2.000,00

2

Πινακίδες κινδύνου STOP με 
60cm διάμετρο & μεταλλικός 
ιστός 3μ. γαλβανιζέ 2 ιντζών 
και κολάρα στήριξης πινακίδας.
Προμήθεια και τοποθέτηση. 

Τμχ 60 45,00 2.700,00

3

Πινακίδες πληροφοριακές & 
μεταλλικός ιστός 3μ. γαλβανιζέ
2 ιντζών και κολάρα στήριξης 
πινακίδας.
Προμήθεια και τοποθέτηση.

τ.μ. 40 140,00 5.600,00

4

Πινακίδες Ονοματοθεσίας με 
3μ μεταλλικό ιστό με διπλό 
πλαίσιο και 2 μεταλλικές 
πινακίδες αλουμινίου 
διαστάσεων 50x30cm πράσινες 
ή μπλέ, βαμμένος πράσινος ή 
μπλε ηλεκτροστατικά ο ιστός. 
Προμήθεια και τοποθέτηση

Τμχ 50 80,00 4.000,00

5

Πινακίδα ονοματοθεσίας 
αλουμινίου διαστάσεων 
50χ30cm βαμμένη πράσινη ή 
μπλε ηλεκτροστατικά. 
Προμήθεια και τοποθέτηση 

Τμχ 115 12,50 1.437,50

6
Ιστός μεταλλικός ύψους 3μ. και
2 ιντζών γαλβανιζέ. 
Προμήθεια τοποθέτηση

Τμχ 10 25,00 250,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.987,50
Φ.Π.Α. 24% 3.837,00

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 19.824,50
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Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, καθρεπτών 
& πλαστικών οριοδεικτών.

Αριθ.Μελέτης:   7/2019
(Δ/νσης Περιβάλλοντος)
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α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

μονάδος
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

Οριοδείκτες πλαστικοί 
άθραυστοι 45cm πορτοκαλί 
χρώματος με ανακλαστικές 
ταινίες.
Προμήθεια και τοποθέτηση

Τμχ 107 15 1.605,00

Φ.Π.Α. 24% 385,20
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.990,20

                                            

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

μονάδος
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

Καθρέφτης ακριλικός  Φ80 & 
μεταλλικός ιστός γαλβανιζέ 3μ.
πάχους 2 ιντζών.
Προμήθεια και τοποθέτηση.

τμχ 30 80,00 2.400,00

Φ.Π.Α. 23% 576,00
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.976,00

 
  Όλα τα ανωτέρω θα παραλαμβάνονται πλήρως τοποθετημένα.

    
                            Συντάχθηκε θεωρήθηκε
                    Παιανία       4/6/2019 Παιανία      4/6/2019

 Ιωάννης Ξεφτέρης
ΔΕ28 Χειριστών Μ.Ε.

  Κωνσταντίνος Τσιάκλας
ΠΕ Γεωπόνων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                 Πρππφσ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      
Μιχ.Παπακων/νου 1                                                               .
Τ.Κ. 19002                                                                   
Τηλ.: 210 6028615                                                  
Fax:  2106641530

                    Ε Ν Τ Υ Π Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ                        

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

μονάδος
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

Ρυθμιστικές πινακίδες Ø45 & 
μεταλλικός ιστός 3μ. γαλβανιζέ
2 ιντζών και κολάρα στήριξης 
πινακίδας. 
Προμήθεια και τοποθέτηση.

Τμχ 50

2

Πινακίδες κινδύνου STOP με 
60cm διάμετρο & μεταλλικός 
ιστός 3μ. γαλβανιζέ 2 ιντζών 
και κολάρα στήριξης πινακίδας.
Προμήθεια και τοποθέτηση. 

Τμχ 60

3

Πινακίδες πληροφοριακές & 
μεταλλικός ιστός 3μ. γαλβανιζέ
2 ιντζών και κολάρα στήριξης 
πινακίδας.
Προμήθεια και τοποθέτηση.

τ.μ. 40

4

Πινακίδες Ονοματοθεσίας με 
3μ μεταλλικό ιστό με διπλό 
πλαίσιο και 2 μεταλλικές 
πινακίδες αλουμινίου 
διαστάσεων 50x30cm πράσινες 
ή μπλέ, βαμμένος πράσινος ή 
μπλε ηλεκτροστατικά ο ιστός. 
Προμήθεια και τοποθέτηση

Τμχ 50

5

Πινακίδα ονοματοθεσίας 
αλουμινίου διαστάσεων 
50χ30cm βαμμένη πράσινη ή 
μπλε ηλεκτροστατικά. 
Προμήθεια και τοποθέτηση 

Τμχ 115

6
Ιστός μεταλλικός ύψους 3μ. και
2 ιντζών γαλβανιζέ. 
Προμήθεια τοποθέτηση

Τμχ 10

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

10

Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, καθρεπτών 
& πλαστικών οριοδεικτών.

Αριθ.Μελέτης:   7/2019
(Δ/νσης Περιβάλλοντος)

ΑΔΑ: ΩΙΖ7ΩΞ9-ΒΝΔ



                                            
   

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

μονάδος
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

Οριοδείκτες πλαστικοί 
άθραυστοι 45cm πορτοκαλί 
χρώματος με ανακλαστικές 
ταινίες.
Προμήθεια και τοποθέτηση

Τμχ 107

Φ.Π.Α. 24%
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

                                            

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

μονάδος
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

Καθρέφτης ακριλικός  Φ80 & 
μεταλλικός ιστός γαλβανιζέ 3μ.
πάχους 2 ιντζών.
Προμήθεια και τοποθέτηση.

τμχ 30

Φ.Π.Α. 23%
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 Όλα τα ανωτέρω θα παραλαμβάνονται πλήρως τοποθετημένα.
 Ζητείται προσφορά όλων των ανωτέρω ειδών και όχι μέρους τους.
 Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η συνολική χαμηλότερη τιμή

                            Ο Προσφέρων
                    Παιανία       /    / 2019

…………………………………..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                 Πρππφσ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      
Μιχ.Παπακων/νου 1                                                               .
Τ.Κ. 19002                                                                   
Τηλ.: 210 6028615                                                  
Fax:  2106641530

ΣΥΓΓΡΑΦΗ      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης για τις

ανάγκες του Δήμου Παιανίας.
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.992,50€, πλέον Φ.Π.Α.24%.

ΑΡΘΡΟ  2
Η  προμήθεια  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  και  η εκτέλεση  της

προμήθειας  αυτής  θα  πραγματοποιηθεί  με  απευθείας  ανάθεση  σύμφωνα  με  τις διατάξεις  του
αρθ.118 του Ν.4412/2016 με κριτήριο την χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη.

ΑΡΘΡΟ 3
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:

1. Το Συμφωνητικό της Σύμβασης
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Η προσφορά του Αναδόχου
5. Τεχνική Έκθεση & Τεχνική Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ  4
Αμέσως  μετά  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού,  ο  ανάδοχος  της

προμήθειας  θα  κληθεί  να  υπογράψει  τη  σχετική  σύμβαση.  Κατά  την  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα  και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Εφόσον προκύψει  ακαταλληλότητα όλης ή μέρους  της ποσότητας του κάθε είδους ο ανάδοχος
οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. 

ΑΡΘΡΟ  5
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον προμηθευτή, θα πραγματοποιείται σε τόπο και

χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, μπορεί δε να γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο
Δήμος και σύμφωνα με τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της υπηρεσίας. Επειδή δεν μπορεί να
υπολογιστεί η συνολική ποσότητα που θα χρειαστεί για κάθε είδος, υπάρχει δυνατότητα μεταβολής
των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
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Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, καθρεπτών 
& πλαστικών οριοδεικτών.

Αριθ.Μελέτης:   7/2019
(Δ/νσης Περιβάλλοντος)
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Ο χρόνος παράδοσης της οριζόμενης (τμηματικής) ποσότητας των υλικών που θα ζητηθεί από
την υπηρεσία, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των  πέντε (5) ημερολογιακών ημερών  από την
ημέρα  της  (έγγραφης  ή  προφορικής)  εντολής  της  υπηρεσίας.  Η  προμήθεια  ολόκληρης  της
ποσότητας των υλικών θα ολοκληρωθεί από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού έως
την εξάντληση του συνολικού ποσού ή διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης κατόπιν
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ  6
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τον νόμο κηρύσσεται
έκπτωτος όπως ορίζει το αρθ.160 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η
προθεσμία  παράδοσης  παρατείνεται  για  τόσο  χρόνο  όσο  θα  διαρκεί  το  από  υπαιτιότητα  της
Υπηρεσίας,  ή  από  ανωτέρα  βία  κώλυμα  του  αναδόχου,  ο  οποίος  όμως  δεν  δικαιούται  καμιά
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

ΑΡΘΡΟ  7
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά στο συνημμένο έντυπο προσφοράς της 
παρούσας  και υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού της παρούσας ενώ το 
κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η συνολική χαμηλότερη τιμή. 

Σύμφωνα με το αρθ.138 του Ν.4412/2016 ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των 
κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της 
προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

                            Συντάχθηκε θεωρήθηκε
                    Παιανία       4/6/2019 Παιανία      4/6/2019

 Ιωάννης Ξεφτέρης
ΔΕ28 Χειριστών Μ.Ε.

  Κωνσταντίνος Τσιάκλας
ΠΕ Γεωπόνων  

  Ο Δήμαρχος

                                                                                                                         Σπυρίδων Ν. Στάμου

13

ΑΔΑ: ΩΙΖ7ΩΞ9-ΒΝΔ


	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παιανία: 12 /06/2019
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 6898
	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια
	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Πρππφσ
	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Πρππφσ
	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Πρππφσ
	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Πρππφσ
	ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
	ΑΡΘΡΟ 1
	ΑΡΘΡΟ 2
	ΑΡΘΡΟ 3
	ΑΡΘΡΟ 4
	ΑΡΘΡΟ 5
	ΑΡΘΡΟ 6
	ΑΡΘΡΟ 7



		2019-06-12T13:40:29+0300
	Athens




