
1 

 

 

6 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελ. ΤΥ/   30 /2022 

 

 

7 
Στοιχεία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ  Προμήθεια πινακίδων, ονοματοθεσίας και σήμανσης 2022 

ΕΙΔΟΣ  Προμήθεια Υλικού 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 
Ανατολική 
Αττική 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € 161.290,32 Καθαρή αξία (περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση προϋπολογισμού) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ € 200.000,00 ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ίδιοι πόροι 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Πέντε (5) τμήματα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σαράντα οχτώ (48) ΜΗΝΕΣ 

 

8 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με κωδικό αριθμό εξόδων)  

Αριθμός Τίτλος Ποσό ΜΕ ΦΠΑ(€) 

30-7135.010 Προμήθεια πινακίδων, ονοματοθεσίας και σήμανσης 2022 200.000,00 

 

9 
 CPV  (Common Procurement Vocabulary)  
Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 161.290,32 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ 6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / T.K. Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Μωραΐτη 

Τηλέφωνο 213 2000756 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  tpkoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Προμήθεια πινακίδων, ονοματοθεσίας και σήμανσης 2022 

Είδος δημόσιας σύμβασης Προμήθεια Υλικού 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) : Πέντε (5) τμήματα 

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»].........», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την 
εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 112/2010), του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A΄ 143/2014), του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι η Συλλογή-μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-
αποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες, ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών - κοινοχρήστων χώρων, σήμανση οδών. 

 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Η οργανωτική δομή της Α.Α καθορίζεται από την νομοθεσία που διέπει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές 

Στην πόλη του Κορωπίου εδρεύει το Δημαρχιακό μέγαρο (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 47) που βρίσκονται όλα 
τα σχετικά (για την εκτέλεση της σύμβασης τμήματα), ήτοι Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Παράλληλα υπάρχει και ο χώρος του αμαξοστασίου (οδός Αγ. Γεωργίου 50) όπου 
διατηρείται η αποθήκη πινακίδων σήμανσης του Δήμου, στην οποία κατά περίπτωση θα αποθηκεύονται 
προσωρινά, διάφορα είδη της προμήθειας.  

  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  

Η Αναθέτουσα Αρχή με την παρούσα προμήθεια επιδιώκει την διεκπεραίωση θεμάτων που έχουν να κάνουν 
γενικώς με την:  

α)Κατακόρυφη & οριζόντια σήμανση Κ.Ο.Κ.,  

β)την σήμανση ονοματοθεσίας,  

γ)είδη που εξασφαλίζουν την ορατότητα του οδηγού, 

δ)είδη που εξασφαλίζουν την μείωση ταχύτητας οχημάτων, 

ε) είδη που καθορίζουν οριοθέτηση. 

Όλα τα παραπάνω θέματα διαπιστώνονται από επεξεργασία αιτημάτων πολιτών, αυτεπάγγελτων ελέγχων, εντολές 
της διοίκησης. 

Ειδικά ως προς το (α), η Αναθέτουσα Αρχή έχει ως στόχο την εφαρμογή εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης για 
την πόλη του Κορωπίου, μια διαδικασία που έχει ειδικές απαιτήσεις (π.χ. τοποθέτηση βάση σχεδίου της νέας 
σήμανσης, με κάλυψη αυτής (πλαστικές σακούλες) και αποκάλυψη μετά από μελετημένο χρονικό διάστημα). 

Η επικοινωνία μεταξύ της Α.Α. και του αναδόχου θα γίνεται κατά βάση με ηλεκτρονική αλληλογραφία & προφορικό 
τρόπο και κατά περίπτωση με έντυπη αλληλογραφία. 

Το συνεργείο που θα εκτελεί τις εργασίες, θα πρέπει να γνωρίζει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον, την χρήση 
αποστολής φωτογραφιών και σχετικών παρατηρήσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (gmail, viber, 
messanger). Εφόσον ζητηθεί, θα αποστέλλεται φωτογραφία της υλοποιημένης εργασίας και με αυτόν τον τρόπο, 
θα ελέγχεται η υλοποίηση της εργασίας σε πρώτη φάση. Επίσης θα πρέπει να έχει αντίληψη στην ανάγνωση 
σχεδίων κυκλοφοριακών μελετών.    

 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων 

Για τον σχεδιασμό της σύμβασης ελήφθησαν υπόψη οι τιμές μελέτης της παρελθούσας όμοιας μελέτης της Α.Α. και 
με επίγνωση των αυξήσεων των τιμών (μέχρι και τον Ιούνιου 2022) λόγω των παγκόσμιων συνθηκών.  

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα 

[βλ. Άρθρα 45, 49 και 59 του ν. 4412/2016] 

Η μελέτη έχει χωριστεί σε πέντε τμήματα (5) με γνώμονα την ένταξη στην διαγωνιστική διαδικασία περισσοτέρων 
προσφερόντων με τελικό γενικότερο αποτέλεσμα το δημόσιο συμφέρον. 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας    8.880,00 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΕΡΓΑΣΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας     31.497,30 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Ο.Κ.», εκτιμώμενης αξίας    89.666,82 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 9.717,50 € πλέον ΦΠΑ. 
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ΤΜΗΜΑ 5  : «ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΦΑΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας   21.528,70 € πλέον ΦΠΑ 

 

Προσφορές υποβάλλονται για υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε (5) πέντε. 

 

 

Τα είδη της προμήθειας κατηγοριοποιούνται κατά CPV2008 ως ακολούθως: 

9 
 CPV  (Common Procurement Vocabulary)  
Αριθμός Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 161.290,32 

 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές, 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 
χαμηλότερης τιμής για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Τεχνικής μελέτης. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
-Η εργασία θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με ιδία μηχανήματα τα οποία θα επιτρέπουν την ακριβή διαγράμμιση της 
οδού και ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων. 
-Συνυπολογίζεται το χρώμα της διαγράμμισης, το οποίο θα ποικίλλει ανά περίπτωση (Οι τεχνικές προδιαγραφές του χρώματος 
αναλύονται στο τμήμα 5, άρθρο 2, για λόγους οικονομίας χώρου δεν παρατίθενται στο παρόν άρθρο). 
-Θα ισχύει η ΤΠ 05-04-02-00 του ΕΛ.Ο.Τ.  (Οριζόντια σήμανση καταστρωμάτων κυκλοφορίας) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 
 

  
Άρθρο 2 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
-Η εργασία θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με ιδία μηχανήματα τα οποία θα επιτρέπουν την ακριβή διαγράμμιση της 
οδού και ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων. 
-Συνυπολογίζεται το χρώμα της διαγράμμισης, το οποίο θα ποικίλλει ανά περίπτωση (Οι τεχνικές προδιαγραφές του χρώματος 
αναλύονται στο τμήμα 5, άρθρο 2, για λόγους οικονομίας χώρου δεν παρατίθενται στο παρόν άρθρο). 
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ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Άρθρο 1 
 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 
-Θα ισχύει η ΤΠ 1501-05-04-05-00:2009 του ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 2221Β/30-07-12) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)  
και ειδικότερα η παράγραφος 5, 8. 
 

Άρθρο 2 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ (ΜΑΤΙ ΓΑΤΑΣ) 
-Θα ισχύει η ΤΠ 1501-05-04-03-00:2009 του ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 2221Β/30-07-12) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 
και ειδικότερα η παράγραφος 5, 6,. 
-Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες και όλα τα απαραίτητα μέσα στήριξης θα παρέχονται από τον Δήμο Κρωπίας. 
 

Άρθρο 3 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 
-Θα ισχύει η ΤΠ 1501-05-04-05-00:2009 του ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 2221Β/30-07-12) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 
και ειδικότερα η παράγραφος 4, 5ε, 5στ, 8. 
-Θα ληφθούν υπόψη οι <<Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου>> που εξέδωσε η Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΜΕΟ 
τον Οκτώβριο του 1992. 
-Οι μεταλλικοί στύλοι και τα αναρτημένα επί αυτού είδη, θα παρέχονται από τον Δήμο Κρωπίας. 

 
Άρθρο 4 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 
-Η εργασία θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με ιδία μηχανήματα. 
-Θα τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την σωματική ακεραιότητα του ιδίου αλλά και των διερχόμενων 
πολιτών ή οδηγών. 
-Το έδαφος τοποθέτησης των στύλων θα ποικίλλει (άσφαλτος, πλάκες πεζοδρομίου κτλ.) 
-Οι πλαστικοί στύλοι και όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης θα παρέχονται από τον Δήμο Κρωπίας. 
-Ο τρόπος τοποθέτησης ποικίλλει ανά περίπτωση ήτοι στριφώνια με ούπα ή ντίζα σε συνδυασμό με κόλλα δύο συστατικών. 

 
Άρθρο 5 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ ΣΤΥΛΟΥ 
-Θα ισχύει η ΤΠ 1501-05-04-05-00:2009 του ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 2221Β/30-07-12) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 
και ειδικότερα η παράγραφος 4, 5στ, 8. 
-Θα ληφθούν υπόψη οι <<Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου>> που εξέδωσε η Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΜΕΟ 
τον Οκτώβριο του 1992. 
-Οι πινακίδες, κάτοπτρα κτλ. θα παρέχονται από τον Δήμο Κρωπίας. 
-Συμπεριλαμβάνεται τυχόν αποξήλωση φθαρμένης πινακίδας, κατόπτρου κτλ.. 
-Τα καθαιρεμένα αντικείμενα θα παρουσιάζονται σε δημοτικό χώρο που θα κοινοποιείται ανά περίπτωση. 

 
 
Άρθρο 6 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ 
-Η εργασία θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό με ιδία μηχανήματα. 
-Θα τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την σωματική ακεραιότητα του ιδίου αλλά και των διερχόμενων 
πολιτών ή οδηγών. 
-Συνυπολογίζονται στην τιμή όλα τα απαραίτητα μέσα στήριξης (Οι πινακίδες θα τοποθετούνται ανά περίπτωση με ατσάλινους 
ήλους ή στριφώνια-ούπα ή κόλλα). 
-Οι πινακίδες θα παρέχονται από τον Δήμο Κρωπίας 
-Συμπεριλαμβάνεται τυχόν αποξήλωση φθαρμένης πινακίδας πλησίον της θέσης τοποθέτησης. 
-Τα καθαιρεμένα αντικείμενα θα παρουσιάζονται σε δημοτικό χώρο που θα κοινοποιείται ανά περίπτωση. 
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ΤΜΗΜΑ 3 – ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Ο.Κ. 

 
 

 

Άρθρο 1 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 
- Λάμα από σίδηρο-γαλβανιζέ εμπορίου 
- Διαστάσεις 30x5x330 χιλ. 
 (πλάτος x πάχος x μήκος) 
-Θα διαμορφωθούν τρεις (3) 
διαμπερείς οπές αξονικά, για την 
στήριξη της πινακίδας και στύλου 
-Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με    
κοχλιωτό περιλαίμιο D=2" (Φ60) το 
οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην 
τιμή. 

 

Άρθρο 2 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" (Φ60)  ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

-Θα ισχύει η Πρότυπη Τεχνική Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-1980). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 
-Διατομή 2 ίντσών. 
-Κατασκευή από Χαλυβδοσωλήνα γαλαβανισμένο. 
-Θα διαμορφωθούν τέσσερις (4) διαμπερείς οπές στο 
άνω άκρο για την στήριξη των προβλεπόμενων 
πινακίδων 
-Θα διαμορφωθεί μία (1) διαμπερής οπή στο κάτω 
άκρο για προστασία στροφής ως προς τον άξονα 
-Χωρίς βαφή. 
-Το πάνω άκρο του στύλου θα είναι κλειστό με 
μορφή πλαστικής τάπας προτοποθετημένης. 
-Μήκος στύλου 3,3 μ. 
 
 

 
 

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Άρθρο 3 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" (Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 2,7 ΜΕΤΡΩΝ 

-Θα ισχύει η Πρότυπη Τεχνική Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-1980) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI). 
-Διατομή 2 ίντσών. 
-Κατασκευή από Χαλυβδοσωλήνα γαλαβανισμένο. 
-Θα διαμορφωθούν τρεις (3) διαμπερείς οπές στο 
άνω άκρο για την στήριξη των προβλεπόμενων 
πινακίδων 
-Θα διαμορφωθεί μία (1) διαμπερής οπή στο κάτω 
άκρο για προστασία στροφής ως προς τον άξονα 
-Χωρίς βαφή. 
-Το πάνω άκρο του στύλου θα είναι κλειστό με 
μορφή πλαστικής τάπας προτοποθετημένης. 
-Μήκος στύλου 2,7 μ. 
 

 

 

Άρθρο 4 
ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ16 

-Μεταλλικό παξιμάδι από σίδηρο.  
 

 

Άρθρο 5 
ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ20 

-Μεταλλικό παξιμάδι από σίδηρο.  
 

 

Άρθρο 6 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΕΛΑΣΜΑΤΟΕΙΔΕΣ D=2" (Φ60) 
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-Περιλαίμιο στήριξης πινακίδας για στύλους  διατομής 2 ¨. 
-Ελασματική μορφή από μέταλλο. 

 
Ενδεικτική φωτογραφία 

Άρθρο 7 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ D=2" (Φ60) 

-Περιλαίμιο στήριξης πινακίδας για στύλους  διατομής 2 ¨. 
-θα περιλαμβάνονται 2 παξιμάδια ανά περιλαίμιο. 
 

 
Ενδεικτική φωτογραφία 

Άρθρο 8 
ΡΟΔΕΛΑ Μ16 

-Μεταλλική ροδέλα απλού τύπου από σίδηρο.  
 

 

Άρθρο 9 
ΡΟΔΕΛΑ Μ20 

-Μεταλλική ροδέλα απλού τύπου από σίδηρο.  
 

 

Άρθρο 10 
ΤΎΠΟΥ Ι - ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

- Αντανακλαστικό αυτοκόλλητο  τύπου Ι (ΦΕΚ 953Β/24-10-1997).(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) 
-Η αναγραφή του κειμένου μπορεί να είναι εκτυπωμένη ή αυτοκόλλητη επί της 
επιφάνειας του αυτοκόλλητου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτει τις 
προδιαγραφές σε αντοχή. (ΦΕΚ 953Β/24-10-1997). 
 

 
 

Άρθρο 11 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 20x40 EK. (ΠΡΟΣΘΕΤΗ)  
-Πινακίδα  πρόσθετη με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι, 
κατασκευασμένων σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 (ΠΣΠ). 

-Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων 
εξαρτημάτων στήριξής της. 

 

 

 

 
 

Ενδεικτική φωτογραφία 

Άρθρο 12 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 70x20 EK. (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ, π.χ. Π-77) 
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-Πινακίδα πληροφοριακή με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι, 
κατασκευασμένων σύμφωνα  την ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00  (ΠΣΠ). 

-Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων 
εξαρτημάτων στήριξής της. 

-Θα περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης επί στύλου. 
 

 

 
 

Ενδεικτική φωτογραφία 

Άρθρο 13 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ=45 (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ) 

-Πινακίδα ρυθμιστική με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι, 
κατασκευασμένων σύμφωνα με  την ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00  (ΠΣΠ). 

-Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων 
εξαρτημάτων στήριξής της. 

 

 
 

Ενδεικτική φωτογραφία 

Άρθρο 14 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 45x45 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

-Πινακίδα πληροφοριακή με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι, 
κατασκευασμένων σύμφωνα με  την ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 (ΠΣΠ). 

-Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων 
εξαρτημάτων στήριξής της. 

 

 
 

Ενδεικτική φωτογραφία 

Άρθρο 15 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 60x40 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

-Πινακίδα πληροφοριακή με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι, 
κατασκευασμένων σύμφωνα  την ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 (ΠΣΠ). 

-Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων 
εξαρτημάτων στήριξής της. 

 

 

 
 

Ενδεικτική φωτογραφία 

Άρθρο 16 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ D=0,60 (ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ) 



81 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι, 
κατασκευασμένων σύμφωνα με  την ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 (ΠΣΠ). 

-Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων 
εξαρτημάτων στήριξής της. 

 

 

 
 

Ενδεικτική φωτογραφία 

Άρθρο 17 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ (Ρ-2) D=60 EK. 
 
-Πινακίδα ρυθμιστική  με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, 
κατασκευασμένη σύμφωνα με  την ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 (ΠΣΠ). 

-Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια της πινακίδας και των 
γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της. 

 

 
Ενδεικτική φωτογραφία 
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ΤΜΗΜΑ 4 – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
 

 

 

Άρθρο 1 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 

-Η πινακίδα ονοματοθεσίας οδών κατασκευάζεται από επίπεδο 
φύλλο αλουμινίου, πάχους 1 mm, διαστάσεων 50x30 cm. 
-Περιμετρικά υπάρχει λευκή γραμμή (ρέλι) και στο κέντρο της 
πινακίδας η ονομασία της  
-Η γραφή των γραμμάτων θα είναι με κεφαλαία γράμματα, με 
λευκό χρώμα για τους ελληνικούς χαρακτήρες και  
με κίτρινο χρώμα για τους λατινικούς χαρακτήρες (σύντομη 
περιγραφή της ονομασίας).  
-Για την τοποθέτησή τους, στις τέσσερις γωνίες υπάρχουν οπές 
διαμέτρου 3 mm. 
-Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Transport 
Medium Greek.ttf (παρέχεται) 
-Το περιεχόμενο της πληροφορίας της πινακίδας θα αποδίδεται με 
χρώμα φούρνου υψηλής αντοχής ή αυτοκόλλητο βινύλιου ή 
συνδυασμός και των δύο. 
 

  
Ενδεικτική φωτογραφία 

 
ΦΟΝΤΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ =RAL  5005 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ = RAL 9016 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΟ = RAL 9016 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ = RAL 1003 

 
ΥΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ > ΥΨΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ = 1 ΠΡΟΣ  2/3  

 

Άρθρο 2 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ 

-Η πινακίδα ονοματοθεσίας οδών κατασκευάζεται από επίπεδο 
φύλλο αλουμινίου, πάχους 1 mm, διαστάσεων 50x30 cm. 
-Περιμετρικά υπάρχει λευκή γραμμή (ρέλι) και στο κέντρο της 
πινακίδας η ονομασία της  
-Η γραφή των γραμμάτων θα είναι με κεφαλαία γράμματα, με 
λευκό χρώμα για τους ελληνικούς χαρακτήρες και  
με κίτρινο χρώμα για τους λατινικούς χαρακτήρες (σύντομη 
περιγραφή της ονομασίας).  
-Για την τοποθέτησή τους, στις τέσσερις γωνίες υπάρχουν οπές 
διαμέτρου 3 mm. 
-Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Transport 
Medium Greek.ttf (παρέχεται) 
-Το περιεχόμενο της πληροφορίας της πινακίδας θα αποδίδεται με 
χρώμα φούρνου υψηλής αντοχής ή αυτοκόλλητο βινύλιου ή 
συνδυασμός και των δύο. 
 
 

  
Ενδεικτική φωτογραφία 

 
ΦΌΝΤΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ =RAL  5005 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ = RAL 9016 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΟ = RAL 9016 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ = RAL 1003 

 
ΥΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ > ΥΨΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ = 1 ΠΡΟΣ  2/3  
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Άρθρο 3 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 

-Οι πινακίδες αριθμοθεσίας κατασκευάζονται από πομπέ φύλλο αλουμινίου πάχους 1 
mm.  
-Η διάστασή τους είναι 14x10 cm. 
-Η πρόσοψή τους είναι βαμμένη με χρώμα φούρνου, μπλε, υψηλής αντοχής. 
-Περιμετρικά υπάρχει λευκή γραμμή (ρέλι) και στο κέντρο της πινακίδας το νούμερο της 
οδού με λευκά γράμματα από αυτοκόλλητο βινύλιο. 
-Η πινακίδα θα έχει δύο διαμπερείς οπές για την στήριξη σε τοίχο. 
 

Ενδεικτική φωτογραφία 

Άρθρο 4 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ CBOND  ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 
-Οι πινακίδες είναι διαστάσεων 50cm. 
Χ 30cm. από άκαμπτο φύλλο 
αλουμινίου τύπου cbond πάχους 3mm 
με μικρό στρογγύλεμα στις γωνίες 
ακτίνας 1cm.  
-Τα σύνθετα Πάνελ αλουμινίου τύπου 
cbond αποτελούνται από δύο 
προβαμμένα φύλλα σε κατάσταση Η44 
Αλουμινίου, κράματος EN AW 3105 ή 
4116 με πάχος στρώματος αλουμινίου 
0,30mm έκαστο, επικολλημένα με 
συνεχή θερμομηχανικό τρόπο και 
ειδικό συνθετικό υλικό στις δύο 
πλευρές φύλλου Πολυαιθυλενίου 
χαμηλής πυκνότητας με πρόσμιξη 
γραφίτη απόλυτα αδιαφανούς που 
εμποδίζει τη φυσική γήρανση του 
πυρήνα. 
-Τα φύλλα cbond έχουν τελικό πάχος 
3mm, παρουσιάζουν υποδειγματική 
επιπεδότητα και έχουν αυξημένη 
αντοχή στις δυσμενέστερες καιρικές 
συνθήκες και σε αστική ατμόσφαιρα. 
Οι προβάλλουσες επιφάνειες φέρουν 
επίστρωση πολυεστέρα. 
-Στα φύλλα αλουμινίου θα 
επικολληθεί αυτοκόλλητη μεμβράνη 
με την ονομασία της οδού και της 
αρίθμησης (βλ. φωτογραφία 
δείγματος). 
-Το υλικό των μεμβρανών είναι από 
αντανακλαστικό βινύλιο ψηφιακά 
εκτυπωμένο και φέρει μεμβράνη 
προστασίας από βανδαλισμούς 
(antigraffiti) με αντοχή τουλάχιστον 
των 8 ετών. Το σχέδιο και το μέγεθος 
των γραμμάτων είναι επίσης 
καθοριστικό ώστε οι πληροφορίες να 
είναι ευανάγνωστες από τους πεζούς 
και από τους οδηγούς οχημάτων. 
 

 
Ενδεικτική φωτογραφία 

 
 

 
ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΦΌΝΤΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ =RAL  5005 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΥΣΟΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ = RAL 1005 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΟ = RAL 9016 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ = RAL 1003 



84 

 

 

 
 

 

 
ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ > ΥΨΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ΠΡΟΣ 2/3 

Άρθρο 5 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ CBOND  ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ 
-Οι πινακίδες είναι διαστάσεων 50cm. 
Χ 30cm. από άκαμπτο φύλλο 
αλουμινίου τύπου cbond πάχους 3mm 
με μικρό στρογγύλεμα στις γωνίες 
ακτίνας 1cm.  
-Τα σύνθετα Πάνελ αλουμινίου τύπου 
cbond αποτελούνται από δύο 
προβαμμένα φύλλα σε κατάσταση Η44 
Αλουμινίου, κράματος EN AW 3105 ή 
4116 με πάχος στρώματος αλουμινίου 
0,30mm έκαστο, επικολλημένα με 
συνεχή θερμομηχανικό τρόπο και 
ειδικό συνθετικό υλικό στις δύο 
πλευρές φύλλου Πολυαιθυλενίου 
χαμηλής πυκνότητας με πρόσμιξη 
γραφίτη απόλυτα αδιαφανούς που 
εμποδίζει τη φυσική γήρανση του 
πυρήνα. 
-Τα φύλλα cbond έχουν τελικό πάχος 
3mm, παρουσιάζουν υποδειγματική 
επιπεδότητα και έχουν αυξημένη 
αντοχή στις δυσμενέστερες καιρικές 
συνθήκες και σε αστική ατμόσφαιρα. 
Οι προβάλλουσες επιφάνειες φέρουν 
επίστρωση πολυεστέρα. 
-Στο φύλλο αλουμινίου θα επικολληθεί 
αυτοκόλλητη μεμβράνη με την 
ονομασία της οδού και της αρίθμησης 
(βλ. φωτογραφία δείγματος). 
-Το υλικό των μεμβρανών είναι από 
αντανακλαστικό βινύλιο ψηφιακά 
εκτυπωμένο και φέρει μεμβράνη 
προστασίας από βανδαλισμούς 
(antigraffiti) με αντοχή τουλάχιστον 
των 8 ετών. Το σχέδιο και το μέγεθος 
των γραμμάτων είναι επίσης 
καθοριστικό ώστε οι πληροφορίες να 
είναι ευανάγνωστες από τους πεζούς 
και από τους οδηγούς οχημάτων. 
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ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΦΌΝΤΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ =RAL  5005 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΥΣΟΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ = RAL 1005 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΟ = RAL 9016 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ = RAL 1003 

 
ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ > ΥΨΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ΠΡΟΣ 2/3 
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Άρθρο 6 
ΣΤΥΛΟΣ 50Χ50 ΧΙΛ. 

-Ο μεταλλικός ιστός στήριξης είναι τετράγωνος γαλβανισμένος διατομής 50mm Χ 
50mm πάχους 3mm και ύψους 3,00m. 
-Ηλεκτροστατικά βαμμένος χρώματος μαύρου (RAL 9005) 
-Στο άνω μέρος του ιστού σε γωνία 0 και 90 μοιρών υπάρχει σύστημα για το 
βίδωμα των πινακίδων σε δύο σημεία. Πρόκειται για λάμα βιδωτή ή συγκολλημένη 
επί του ιστού. 
- Στο άνω μέρος του ιστού τοποθετείται πλαστική τάπα προστασίας. 
 

 
Ενδεικτική φωτογραφία 
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ΤΜΗΜΑ 5 – ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Άρθρο 1 
ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 
-Χρώμα διαγράμμισης  το οποίο θα ποικίλλει ανά περίπτωση. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 
Ειδικά χαρακτηριστικά: 
Το χρώμα είναι λευκό, κίτρινο και μαύρο και κατασκευάζεται ειδικά ως συνδετικό υάλινων σφαιριδίων και παρέχει 
μέγιστη πρόσφυση, διάθλαση και αντανάκλαση. Δεν προκαλείται πλήρης κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω 
τριχοειδούς ανύψωσης του χρώματος. Το χρώμα είναι καλά αναμεμιγμένο κατά την παραγωγή του και ομοιογενές, δεν 
υφίσταται μόνιμη κατακάθιση ή συσσωμάτωση στο δοχείο για περίοδο έως 6 μηνών, επανέρχεται δε εύκολα στην αρχική 
του κατάσταση με ανάδευση. Το χρώμα ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος δημιουργώντας υμένα με 
ισχυρή πρόσφυση, ο οποίος δεν επηρεάζεται από την επίδραση του ηλιακού φωτός ή της κυκλοφορίας και δεν 
παρουσιάζει αισθητή μεταβολή χρωματισμού με την πάροδο του χρόνου. Εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με 
μηχάνημα διαγράμμισης οδών, και έχει εξαιρετικές καλυπτικές ιδιότητες. Το χρώμα είναι κατάλληλο να συνδέει υάλινα 
σφαιρίδια και παρέχει λωρίδες διαγραμμίσεων πολύ ανθεκτικές σε φθορά.  
Το χρώμα καλύπτει τις αντίστοιχες για κάθε δοκιμή απαιτήσεις : 
Χρωστική : Το χρώμα καλύπτει όλες τις καθοριζόμενες απαιτήσεις. 
Χρησιμοποιούνται επαρκείς παράγοντες διασποράς και αιωρήσεως, ώστε να αποφεύγεται η κατακάθιση. 
Συνδετικό : Το συνδετικό είναι συνδυασμός στερεών αλκυδικών ρητινών και χλωριωμένου ελαστικού με κατάλληλα 
ξηραντικά, σε διαλύτη ή σύστημα διαλυτών, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις. Το συνδετικό περιέχει επαρκή 
ποσότητα αντιπηκτικών παραγόντων, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις. Το ποσοστό χλωριωμένου ελαστικού επί του 
συνδετικού είναι ανώτερο του 8%. 
Ποσοτικές ιδιότητες χρώματος 
Το έτοιμο χρώμα καλύπτει τις κατωτέρω ποσοτικές απαιτήσεις : 
-Χρωστική, ποσοστό κατά βάρος : 5760 
-Μη πτητικό συνδετικό, ποσοστό κατά βάρος επί του συνδετικού : ≥ 41 
-Ελεύθερο ύδωρ, ποσοστό κατά βάρος επί του χρώματος : ≤ 1 
-Χονδρά τεμαχίδια (συγκρατούμενα στο αμερ. πρότυπο κόσκινο Νο 325) ποσοστό κατά βάρος επί της χρωστικής : ≤ 1 
-Ιξώδες : KREBS UNITS : 7080 
-Ειδικό βάρος χιλγρ. ανά λίτρο : ≥1,45 
-Χρόνος ξηράνσεως (NO PICK UP TIME) λεπτά : ≤ 15 
-Επίδραση ασφάλτου, λόγος ≥90 
-Λεπτότης κόκκων, HEGMIN : ≥3 
-Αντανακλαστικότητα χρώματος, ποσοστό ≥80 
-Καλυπτική ικανότητα (επί υμένος υγρού χρώματος πάχους 0,076mm) ≥0,86 
-Λευκότητα : ≥70 
Ποιοτικές ιδιότητες χρώματος : 
-Κατάσταση χρώματος εντός του δοχείου : Το χρώμα δεν παρουσιάζει σημαντική κατακάθιση κατά το άνοιγμα ενός 
πλήρους δοχείου και επανέρχεται εύκολα με ανάδευση σε λεία, ομοιογενή κατάσταση. Το χρώμα δεν παρουσιάζει πήξη, 
συσσωμάτωση, βώλους, πέτσες ή διαχωρισμό χρώματος. Το χρώμα δεν σχηματίζει πέτσα εντός 48 ωρών, όταν βρίσκεται 
σε ερμητικά κλειστό δοχείο, γεμάτο με χρώμα κατά τα τρία τέταρτα αυτού.  
-Σταθερότητα στην αποθήκευση : Το χρώμα παρουσιάζει μία ελάχιστη αναλογία 6. 
-Ευκαμψία και πρόσφυση : Το χρώμα δεν παρουσιάζει ρηγματώσεις, απολεπίσεις ή 
απώλεια προσφύσεως.  
-Αντοχή στο νερό : Το χρώμα δεν μαλακώνει και δεν παρουσιάζει φλύκταινες, απώλεια πρόσφυσης ή άλλες κακώσεις, 
εκτός μιας ελαφριάς απώλειας της στιλπνότητας. 
-Σταθερότητα κατά την αραίωση : Το αραιούμενο χρώμα είναι ομοιόμορφο και δεν διαχωρίζεται ούτε κατακάθεται ούτε 
πήζει όταν σε οκτώ μέρη κατ’όγκον του έτοιμου χρώματος προστίθεται ένα μέρος κατ’όγκον του συνιστώμενου από τον 
παραγωγό αραιωτικού.  
-Ιδιότητες ψεκάσεως : Το χρώμα ως έχει ή αραιούμενο παρουσιάζει ικανοποιητικές ιδιότητες ψεκάσεως, όταν 
εφαρμόζεται σε οριζόντια θέση επί επιφανειών λαμαρίνας ή αλουμινίου, σε πάχος υγορύ υμένα περίπου 0,4mm 
-Εμφάνιση : Ο ψεκαζόμενος υμένας ξηραίνεται σε μία λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια, χωρίς ανωμαλίες, τραχύτητα ή 
οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια της επιφάνειας. Το χρώμα δεν παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν τοποθετείται επί 
καθαρού υάλου. 
-Εμφάνιση μετά την γήρανση : Μετά από επιταχυνόμενη γήρανση, το χρώμα δεν παρουσιάζει περισσότερα από μια 
ελαφρά αλλαγή χρωματισμού. Το χρώμα παρουσιάζει αντοχή στη φθορά. 
-Για υμένες κατόπιν θερμάνσεως απαιτούνται τουλάχιστον 35 λίτρα άμμου για την αφαίρεση του υμένα. 
-Για υμένες κατόπιν γηράνσεως απαιτείται τουλάχιστον το 75% της χρησιμοποιηθείσης άμμου για την αφαίρεση του 
κατόπιν θερμάνσεως υμένα. 
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Άρθρο 2 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3Μ (ΡΟΛΟ) 

-Αντανακλαστική ερυθρόλευκη ριγωτή αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης 
επικίνδυνων σημείων κατάλληλη για να επικολληθεί σε καθαρές και στεγνές 
επιφάνειες. 
-Το χρώμα της ταινίας θα είναι λευκό/κόκκινο σε ρολό μήκους 25 (10) 
μέτρων με πλάτος 10 εκατοστά. 
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Άρθρο 3 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ60 ΕΚ. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

-Κάτοπτρο ελέγχου κυκλοφορίας κυρτής επιφάνειας διαμέτρου 60 (εξήντα) 
εκατοστών. 
-Κατασκευασμένο από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής κατά τα διεθνώς  
 αναγνωρισμένα πρότυπα. 
-Κυρτό, ευρυγώνο, με ορατότητα μεγάλου εύρους. 
-Περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα   
 μη ανάκλασης των ακτίνων ηλίου (αντιθαμβωτικό). 
-Πολύ μεγάλης αντοχής στη θραύση. 
-Μεγάλης αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
-Δεν επηρεάζεται από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες  (καύσωνας, 
βροχή, χιόνι, παγετός.) 
-Στηρίζεται σε μεταλλικό ιστό 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. 
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Άρθρο 4 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ80 ΕΚ. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

-Κάτοπτρο ελέγχου κυκλοφορίας κυρτής επιφάνειας διαμέτρου 80 
(ογδόντα) εκατοστών. 
-Κατασκευασμένο από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής κατά τα διεθνώς  
 αναγνωρισμένα πρότυπα. 
-Κυρτό, ευρυγώνο, με ορατότητα μεγάλου εύρους. 
-Περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα   
 μη ανάκλασης των ακτίνων ηλίου (αντιθαμβωτικό). 
-Πολύ μεγάλης αντοχής στη θραύση. 
-Μεγάλης αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
-Δεν επηρεάζεται από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες  (καύσωνας, 
βροχή, χιόνι, παγετός.) 
-Στηρίζεται σε μεταλλικό ιστό 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 

 
Ενδεικτική φωτογραφία 
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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. 

Άρθρο 5 
ΚΟΛΛΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

-Κόλλα εποξειδική 2 συστατικών άριστης ποιότητας ταχείας σκλήρυνσης για την 
τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος. 

 

Άρθρο 6 
ΚΩΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Οι ανακλαστικοί κώνοι θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Θα είναι κατασκευασμένοι από μαλακό P.V.C., θα έχουν λεία και 
στιλπνή επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, θα είναι 
ολόσωμοι, χωρίς ραφές, κλπ. Δεν θα προξενούν ζημιές στα 
διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση, ούτε θα υφίστανται 
ζημιές σε περίπτωση εκτοξεύσεως τους από τα οχήματα. Οι κώνοι 
θα έχουν χαμηλό κέντρο βάρους για να στηρίζονται καλά επί του 
οδοστρώματος και θα παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία, ώστε 
μετά από παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην 
αρχική τους κατάσταση. 
Βαση : τετράγωνη 
Διάσταση βάσης: 28,5 εκ. í 28,5 εκ. í εκ. (± 1 εκ.) 
Χρώμα : οι κώνοι θα έχουν χρώμα κόκκινο ή πορτοκαλί. 
Ανακλαστική ταινία : οι κώνοι θα φέρουν ανακλαστική ταινία σε 
σχήμα δακτυλίου, αργυρού χρώματος, η οποία είναι θα σταθερά 
κολλημένη στο σώμα αυτών. 
Πλάτος ανακλαστικής ταινίας: 9 εκ. 
Σκλ ηρότητα : μεταξύ 72 έως 80 shore (σε διεθνείς μονάδες 
ελαστικού 
i.r.h.d.) 
Ύψος: 50 εκ. 
Προδιαγραφή : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (18-12-1987). 
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Άρθρο 7 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΜΑΤΙ ΓΑΤΑΣ) 

-Θα ισχύει η η ΤΠ 1501-05-04-03-00:2009 του ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12). 
-Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες είναι κατασκευασμένοι από 
ανθεκτικό κράμα αλουμινίου AlSi12. Είναι σχεδιασμένοι κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε το στέλεχος και η κάτω επιφάνεια της κεφαλής 
μετά την τοποθέτηση τους επί του ασφαλτικού τάπητα να μην 
επιτρέπουν την περιστροφή τους. Είναι διπλής όψης και κάθε 
πλευρά τους αποτελείται από τρία γυάλινα λευκού ή κίτρινου 
χρώματος αντανακλαστικά φακίδια ή μεγάλης επιφάνειας 
πολυπρισματικό στοιχείο. 
-Διαστάσεις 10 Χ 10 εκατοστά (μήκος Χ πλάτος) 
-Ύψος έως 2 εκατοστά.  

Ενδεικτική φωτογραφία 
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Άρθρο 8 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 45 ΕΚ. 
 
-Ο πλαστικός στύλος είναι επανοφερόμενος, κατασκευάζεται από ελαστικό 
υλικό (πολυουρεθάνη PU), ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει 
μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και στον χρόνο 
-Είναι τόσο ελαστικός, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας 
στα οχήματα που θα συγκρουστούν με αυτό. 
-Η όλη κατασκευή είναι μονοκόμματη (ενιαία) και κυλινδρική 
-Ύψος 45 cm. 
-Θα υπάρχουν αντανακλαστικοί δακτύλιοι από μεμβράνη τύπου ΙΙ 
(πρισματικής τεχνολογίας), χρώματος λευκού, ώστε να επιτυγχάνεται η 
αναγνωρισιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα. 
-Η βάση του έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους. 
-Θα συμπεριλαμβάνονται τρία (3) προβλεπόμενα στριφώνια με τα αντίστοιχα 
ούπα και ροδέλες. 
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Άρθρο 9 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 75 ΕΚ. 
-Ο πλαστικός στύλος είναι επανφερόμενος, κατασκευάζεται από ελαστικό 
υλικό (πολυουρεθάνη PU), ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει 
μεγάλη αντοχή στις κρούσεις και στον χρόνο 
-Είναι τόσο ελαστικό, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης 
ζημίας στα οχήματα που θα συγκρουστούν με αυτό.  
-Η όλη κατασκευή είναι μονοκόμματη (ενιαία) και κυλινδρική 
-Ύψος 75 cm. 
-Θα υπάρχουν αντανακλαστικοί δακτύλιοι από μεμβράνη τύπου ΙΙ 
(πρισματικής τεχνολογίας), χρώματος λευκού, ώστε να επιτυγχάνεται η 
αναγνωρισιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα. 
-Η βάση του έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους. 
-Θα συμπεριλαμβάνονται τρία (3) προβλεπόμενα στριφώνια με τα 
αντίστοιχα ούπα και ροδέλες. 
 

Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης από πολυουρεθάνη ύψους 45εκ. 
διαμέτρου 8 εκ. με ενιαία βάση στήριξης με τρεις οπές για σταθερή 
στήριξη επί του εδάφους και ανακλαστικές λωρίδες με μεμβράνη 
τύπου ΙΙ της προδιαγραφής Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

Η κατασκευή είναι τέτοια ώστε να έχουν αντοχή στο χρόνο, δεν 
δημιουργείται κίνδυνος υλικής ζημιάς ή φθοράς κατά την 
πρόσκρουση σε αυτό οποιουδήποτε τροχοφόρου οχήματος και δεν 
καταστρέφονται. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης 
(στριφόνια, ούπα κλπ) η προμήθεια και η μεταφορά στην αποθήκη 
του Δήμου. 
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Άρθρο 10 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 60 ΕΚ.  (ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) ΤΥΠΟΥ FLEXIBOLL ΒP60 
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Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε συνεργασία με τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο 
οποίος θα αναθέτει εργασίες οι οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά είτε με προφορικό τρόπο είτε με 
ηλεκτρονικό τρόπο (κείμενο, σχέδια, φωτογραφίες κτλ. Κατά περίπτωση θα παρευρίσκεται στον χώρο 
εργασιών και εκπρόσωπος του Δήμου για επίβλεψη αυτών.  

 

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης [για μικτές συμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και 
υπηρεσίες για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή απαιτεί Ομάδα έργου/ Σχήμα Διοίκησης της σύμβασης] 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε σαράντα οχτώ (48) μήνες. Ως χρόνος έναρξης της διάρκειας της 
σύμβασης νοείται η υπογραφή συμφωνητικού με τον προσωρινό ανάδοχο. 

Ως διάρκεια σύμβασης προμήθειας νοείται ο χρόνος μέχρι και την οριστική παραλαβή του συνόλου των 
ποσοτήτων των αγαθών.  

Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά. 

Εντός των ετών 2022-2023 θα απαιτηθεί το μεγαλύτερο μέρος των ειδών-εργασιών λόγω της βούλησης 
της Α.Α. να εφαρμόσει την κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μετά από παραγγελία της Α.Α., η οποία θα είναι μέσω 
ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας εντός 30 ημερών. Αυτά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο σε 
προκαθορισμένα σημεία που θα ορίζονται κατά περίπτωση από την Α.Α. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 
σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 (Ν. 4412/2016),  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου  της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

-Κολωνάκι από ελαστομερές υλικό, με πιστοποιητικά ποιότητας από την ΕΒΕΤΑΜ 
(PL/LT/TH/1-2016/241) KAI THN EURO CERT (10.16.0252-2). 
-Στο επάνω μέρος, φέρει ανακλαστική ταινία άσπρου ή κίτρινου χρώματος, 
πλάτους 5 εκ., τύπου ΙΙ. 
-Μη τοξικό, πλήρως ανακυκλώσιμο, άφλεκτο και αυτοσβηνόμενο με προστασία 
του χρώματος από την υπεριώδη ακτινοβολία (περιέχει UV). 
-Βαρέως τύπου, ακέραιο (monoblock), μη συναρμολογούμενο, εύκαμπτο με 
απόκλιση από την κατακόρυφο 90 μοίρες. Περιέχει πλέγμα ενίσχυσης στη βάση και 
τον κορμό. 
-Δεν καταστρέφεται, δεν σκουριάζει και είναι ιδανικό για παραθαλάσσιες περιοχές. 
-Στερεώνεται στο πεζοδρόμιο με 4 ντίζες, σύμφωνα με τ α σχέδια της μελέτης και 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
-Ύψος 60 cm. 
-Το χρώμα του πλαστικού στύλου θα είναι κόκκινο. 
 

 
Ενδεικτική φωτογραφία 
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εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος του προμηθευτή.  

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221,  ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση  
της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Υπεργολαβία [ευθύνη υπεργολάβου-δηλώσεις -συμφωνητικά συνεργασίας-διαδικασία αντικατάστασης- 
ενδεχόμενοι περιορισμοί για συγκεκριμένα τμήματα της σύμβασης] 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Ο τόπος υλοποίησης της προμήθειας και των εργασιών θα αφορά το σύνολο της Περιφέρειας του Δήμου 
Κρωπίας. Συγκεκριμένα, τα είδη θα παραδίδονται  στην αποθήκη του αμαξοστασίου, Δημαρχείο ή 
απευθείας στον χώρο των εργασιών. Οι εργασίες θα γίνονται στην πόλη του Κορωπίου,  στους οικισμούς 
Καρελά, Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Δημήτριος και στην υπόλοιπη εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου 
Κρωπίας. 

  

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης (εφεξής Ε.Π.Π.), με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 221, παρ. 3,  του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στη Γ.Ε.Σ.Υ. 

Η προμήθεια θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του παρόντος. 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 221 περί οργάνων διενέργειας 
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός 
έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:  

α)Με μακροσκοπική εξέταση. 
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β)Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

γ)Με πρακτική δοκιμασία. 

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή 
και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.  
3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η 
σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση,  

μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 
απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι  
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν 
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από 
την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  
α) να παραλάβει το υλικό, 

β)να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 
δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση  του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον 
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω 
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη 
και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221  
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 
παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια 
επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ 
νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή,  

εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 
επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή 
ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου 
ταμείου.  

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό 
σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που 
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παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το 
Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά 
την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση 
είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό 
έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 
άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το 
αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 
εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται 
εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά  δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν 
κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον 
προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή 
διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό 
Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και 
για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει 
παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

9. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από τον φορέα. 

10. Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 για την παρακολούθηση και παραλαβή 
συμβάσεων προμηθειών με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118,  δεν 
απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση 
που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα αγαθά ή της υπηρεσίας 
που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση ανάθεσης. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού [εφόσον προβλέπεται- αναφέρεται επίσης αν αξιολογείται σύμφωνα με το 
κριτήριο ανάθεσης ] 

 

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art214_13
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art118_1
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συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα 2 μηνών, ήτοι πενήντα (50) μήνες. 

Η εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. [ή στην 
περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά]: Αν τα αγαθά είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών 
που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

Προαιρέσεις  

[Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων προαιρέσεων, καθώς και τους 
όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν (λ.χ. ποσότητα, έκταση και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης). Δεν προβλέπουν προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της 
σύμβασης. Τα δικαιώματα προαίρεσης θα πρέπει να προσδιορίζονται ρητά, να υπολογίζονται, να 
τιμολογούνται  και  να  αξιολογούνται  στο  πλαίσιο  της  διαγωνιστικής διαδικασίας.] 

 

Παρατάσεις 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης215. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 
215      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 



 

Σελίδα 95 

Τροποποίηση Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/216 217 

1. Ρήτρα Αναθεώρησης Τιμών (Ν. 4412/άρθρο 132) 

Λόγω της πολυετούς φύσης της προμήθειας, δεν  μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών 
μονάδων για όλη την διάρκεια της προμήθειας, όταν αυτές επηρεάζονται από εξωγενείς συνθήκες που δεν 
μπορούν να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν. Για την απρόσκοπτη αυτό  θεσπίζεται συντελεστής 
αναθεώρησης τιμών (Σ.Α.Τ.), ο οποίος σε περίπτωση μεταβολής αυτού (αύξηση/μείωση), δύναται: 

Να τροποποιηθούν ο αριθμός ποσοτήτων των αγαθών σε αντιστάθμιση, χωρίς να αλλάξει η 
συμφωνημένη συνολική δαπάνη της μελέτης. 

Ο συντελεστής αναθεώρησης τιμών (Σ.Α.Τ.), θα είναι το άθροισμα των παρακάτω τιμών: 

1)Μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής Φυσικού Αερίου (https://www.rae.gr)  

2)Μέση Τιμή πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά  (λεπτά €) (Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων – 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστηκότητας, http://www.fuelprices.gr) 

3) Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
(https://www.admie.gr) 

 

Τυχόν μεταβολή του αθροίσματος αυτού κατά την διάρκεια της προμήθειας, σε ποσοστό άνω του 10%, 
ενεργοποιεί την ανωτέρω ρήτρα, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

 

 

 

 

Διαφορά μεταβολής  =  Σ.Α.Τ.  -  Σ.Α.Τ. αρχικής αναφοράς  (αρνητικό πρόσημο=μείωση, θετικό 
πρόσημο=αύξηση)  

Σ.Α.Τ. αρχικής αναφοράς= Λαμβάνεται υπόψη από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς του αναδόχου.    

Σ.Α.Τ.= Λαμβάνεται υπόψη σε εξάμηνη βάση (Τιμές Ιανουάριου & Ιουνίου) 

 

Παράδειγμα αύξησης Σ.Α.Τ.: 

Κατά την διάρκεια υπογραφής του συμφωνητικού, είχαμε τις παρακάτω τιμές: 

Μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής Φυσικού Αερίου     72,90 

Μέση Τιμή πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά (λεπτά €)     193,90 

Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 297,941 

 
216 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 

των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών 
που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή 
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) 

217 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

Διαφορά μεταβολής 

( Σ.Α.Τ.  -  Σ.Α.Τ. αρχικής αναφοράς) Χ 100 = ποσοστό μεταβολής % 

Σ.Α.Τ. αρχικής αναφοράς   

http://www.fuelprices.gr/
https://www.admie.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Σ.Α.Τ. αναφοράς=  564,741 

Έστω ότι έχουμε (υποθετικά μετά από έξι μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού) τις παρακάτω 
τιμές:  

Μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής Φυσικού Αερίου     90,00 

Μέση Τιμή πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά  (λεπτά €)     205,00 

Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 327,00 

 Σ.Α.Τ.= 622,00 

Εφαρμόζοντας τις ανάλογες τιμές στον τύπο έχουμε: 

 

  

 

Συνεπώς συντρέχει η απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρήτρας λόγω αύξησης . 

 

Παράδειγμα μείωσης Σ.Α.Τ.: 

Κατά την διάρκεια υπογραφής του συμφωνητικού, είχαμε τις παρακάτω τιμές: 

Μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής Φυσικού Αερίου     72,90 

Μέση Τιμή πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά (λεπτά €)     193,90 

Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 297,941 

Σ.Α.Τ. αναφοράς=  564,741 

 

Έστω ότι έχουμε (υποθετικά μετά από έξι μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού) τις παρακάτω 
τιμές:  

Μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής Φυσικού Αερίου     60,00 

Μέση Τιμή πετρελαίου κίνησης πανελλαδικά  (λεπτά €)     170,00 

Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 260,00 

 Σ.Α.Τ.= 490,00 

Εφαρμόζοντας τις ανάλογες τιμές στον τύπο έχουμε: 

 

  

 

Συνεπώς συντρέχει η απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρήτρας λόγω μείωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, η τιμή μονάδας μετά την εφαρμογή της Ρήτρας Αναθεώρησης Τιμών, δεν θα μπορεί 
να ξεπεράσει το 30% της αρχικής τιμής μονάδας, που συμφωνήθηκε με την αρχική σύμβαση αναδόχου 
και Αναθέτουσας αρχής. 

Διαδικασία: Η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής εισηγείται προς την αρμόδια οικονομική 
επιτροπή του δήμου συντάσσοντας σχετικό πρακτικό που τεκμηριώνει την ανάγκη εφαρμογής της 
σχετικής ρήτρας και το οποίο θα συνοδεύεται  από τον απαραίτητο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Τιμών και 
Ποσοτήτων. 

2. Ρήτρα αναπροσαρμογής ποσοτήτων 

622,00-564,741 
Χ 100 = 10,14 % 

564,741 

490,00-564,741 
Χ 100 = -13,23 % 

564,741 
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Λόγω της πολυετούς φύσης της προμήθειας, έχουν προβλεφθεί βάσει προγραμματισμού και στατιστικών 
στοιχείων οι αναγκαίες ποσότητες των αγαθών & εργασιών. Παρόλα αυτά όμως, όσο επιμελής μπορεί να 
είναι Αναθέτουσα Αρχή, υπάρχουν περιστάσεις που δεν δύναται να προβλεφθούν και επιβάλλουν την 
αυξομείωση των ποσοτήτων.  

Για το λόγο αυτό η Αναθέτουσα Αρχή με την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, μπορεί να μεταβάλλει τον 
συνολικό αριθμό ποσοτήτων ορισμένων αγαθών που περιγράφονται στην μελέτη, χωρίς την μεταβολή της 
συνολικής δαπάνη αυτής. 

Διαδικασία: Η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής εισηγείται προς την αρμόδια οικονομική 
επιτροπή του δήμου συντάσσοντας σχετικό πρακτικό που τεκμηριώνει την ανάγκη εφαρμογής της 
σχετικής ρήτρας και το οποίο θα συνοδεύεται  από τον απαραίτητο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Τιμών και 
Ποσοτήτων. 

 

Απλοποιημένο Υποθετικό Παράδειγμα: 

Κατά την διάρκεια υπογραφής του συμφωνητικού, είχαμε τις παρακάτω ποσότητες: 

Είδος Προμήθειας Μον. Μέτρ. Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2"  (Φ60) 
ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 40 € 4.000 € 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" (Φ60) 
ΜΗΚΟΥΣ 2,7 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 20 € 1.000 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.000 € 

            

Έστω ότι προκύπτουν ανάγκες για περισσότερους στύλους 2,7 μ., με τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Τιμών 
και Ποσοτήτων προκύπτουν τα παρακάτω: 

Είδος Προμήθειας Μον. Μέτρ. 
Ποσό

τ. 
Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2"  (Φ60) 
ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 90 40 € 3.600 € 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" (Φ60) 
ΜΗΚΟΥΣ 2,7 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70 20 € 1.400 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.000 € 

 

3. Ρήτρα εισαγωγής νέων ειδών συναφών με την φύση της μελέτης 

Λόγω της πολυετούς φύσης της προμήθειας, έχουν προβλεφθεί βάσει προγραμματισμού και στατιστικών 
στοιχείων οι αναγκαίες ποσότητες των αγαθών & εργασιών. Παρόλα αυτά όμως, όσο επιμελής μπορεί να 
είναι Αναθέτουσα Αρχή, υπάρχουν περιστάσεις που δεν δύναται να προβλεφθούν και επιβάλλουν την 
προμήθεια αγαθών συναφών με την φύση της μελέτης που δεν έχουν περιληφθεί σε αυτήν.  

Για το λόγο αυτό η Αναθέτουσα Αρχή με την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, μπορεί να εισάγει νέα είδη 
συναφή με την φύσης της μελέτης, χωρίς την μεταβολή της συνολικής δαπάνη αυτής. 

Το σύνολο δαπάνης των νέων ειδών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10% της συνολικής δαπάνης. 

Διαδικασία: Η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής εισηγείται προς την αρμόδια οικονομική 
επιτροπή του δήμου συντάσσοντας σχετικό πρακτικό που τεκμηριώνει την ανάγκη εφαρμογής της 
σχετικής ρήτρας και το οποίο θα συνοδεύεται  από τον απαραίτητο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Τιμών και 
Ποσοτήτων.  

 

Απλοποιημένο Υποθετικό Παράδειγμα: 
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Κατά την διάρκεια υπογραφής του συμφωνητικού, είχαμε τον παρακάτω πίνακα: 

Είδος Προμήθειας Μον. Μέτρ. Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2"  (Φ60) 
ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 40 € 4.000 € 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" (Φ60) 
ΜΗΚΟΥΣ 2,7 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 20 € 1.000 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.000 € 

            

Έστω ότι προκύπτουν ανάγκες για στύλους 4,20 μ., με τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Τιμών και 
Ποσοτήτων έχουμε τα παρακάτω: 

Είδος Προμήθειας Μον. Μέτρ. Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2"  (Φ60) 
ΜΗΚΟΥΣ 3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 80 40 € 3.200 € 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" (Φ60) 
ΜΗΚΟΥΣ 2,7 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 65 20 € 1300 € 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" (Φ60) 
ΜΗΚΟΥΣ 4,2 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 50 500 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.000 € 

 

Το 10% επί της συνολικής δαπάνης (5.000€)  είναι 500 €. Συνεπώς ο ανωτέρω Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
Τιμών και Ποσοτήτων είναι σωστός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή της σχετικής ρήτρας. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας218, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον 
επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός 
είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)219. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
218      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
219      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
  Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Δήμος Κρωπίας 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  161,290,32 € 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας    8.880,00 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΕΡΓΑΣΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας     31.497,30 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Ο.Κ.», εκτιμώμενης αξίας    89.666,82 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 9.717,50 € πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΦΑΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας   21.528,70 € πλέον ΦΠΑ 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης προέκυψε αφού ελήφθησαν υπόψη οι τακτικές ανάγκες του Δήμου για τα 
έτη 2022-2023-2024-2025 και οι τιμές παρελθούσας όμοιας μελέτης της Α.Α. και με επίγνωση των 
αυξήσεων των τιμών (μέχρι και τον Ιούνιου 2022) λόγω των παγκόσμιων συνθηκών. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε τιμές παρελθούσας όμοιας μελέτης έτους 2021 (χωρίς ΦΠΑ): 

  Είδος 

  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 

ΣΤΥΛΟΥ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2"  

(Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 3,3 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΥΠΟΥ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ (Ρ-2) 

D=60 ΕΚ. 

ΚΑΤΟΠΤΡΟ 
Φ80 ΕΚ. 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 

75 ΕΚ. 

Μ
ΕΛ

ΕΤ
ΕΣ

 Μελέτη 2021 12,00 23,00 28,00 59,00 20,00 

Παρούσα 
Μελέτη 2022 
(2023-2024-

2025) 

13,80 27,70 32,20 67,80 23,00 

 

 Το ποσό του προϋπολογισμού είναι προεκτίμηση του κόστους και ανώτατο όριο προσφοράς. Δεν 
επιτρέπονται αρνητικές  εκπτώσεις. 

 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΤΗ 

  (ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

Η συνολική δαπάνη του έργο είναι με 200.000,00€ (με ΦΠΑ). Το υπόλοιπο ποσό (160.000 €) θα 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των ετών 2023, 2024, 2025, με τον ίδιο Κ.Α. και προεκτιμάται όπως 
παρακάτω: 

 

ΕΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

2022 40.000,00 

2023 80.000,00 

2024 40,000,00 
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2025 40.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 
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ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

Τ.Μ. (m2) 1.000,0 6,30 € 6.300,00 € 

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

Τ.Μ. (m2) 300 8,60 € 2.580,00 € 

          ΣΥΝΟΛΟ 8.880,00 € 
      ΦΠΑ 24 % 2.131,20 € 

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.011,20 € 

       

ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 149 5,70 € 849,30 € 

2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ (ΜΑΤΙ 
ΓΑΤΑΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 430 5,10 € 2.193,00 € 

3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500 13,80 € 20.700,00 € 

4 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 110 4,00 € 440,00 € 

5 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ 
ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.700 4,00 € 6.800,00 € 

6 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΙΧΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 10,30 € 515,00 € 

          ΣΥΝΟΛΟ 31.497,30 € 
      ΦΠΑ 24 % 7.559,35 € 

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 39.056,65 € 

       

ΤΜΗΜΑ 3 - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.981 9,20 € 18.225,20 € 

2 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2"  
(Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 3,3 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.600 27,70 € 44.320,00 € 

3 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" 
(Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 2,7 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 22,90 € 2.290,00 € 

4 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 0,10 € 0,10 € 

5 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 0,23 € 0,23 € 

6 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΕΙΔΕΣ D=2" 
(Φ60) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8 0,50 € 4,00 € 

7 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΚΟΧΛΙΩΤΟ D=2" (Φ60) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000 0,20 € 200,00 € 

8 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΡΟΔΕΛΑ Μ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 17 0,01 € 0,17 € 

9 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΡΟΔΕΛΑ Μ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 0,02 € 0,02 € 

10 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

Τ.Μ. (m2) 1 57,50 € 57,50 € 

11 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 20x40 EK. 
(ΠΡΟΣΘΕΤΗ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 9,20 € 46,00 € 
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12 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 70x20 EK. 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ, π.χ. 
Π-77) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 16,10 € 161,00 € 

13 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ=45 
(ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ) 

ΤEMAXIO 900 17,25 € 15.525,00 € 

14 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 45x45 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

ΤEMAXIO 30 23,57 € 707,10 € 

15 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 60x40 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

ΤEMAXIO 30 27,60 € 828,00 € 

16 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ D=0,60 
(ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ) 

ΤEMAXIO 50 17,25 € 862,50 € 

17 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ (Ρ-2) 
D=60 ΕΚ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 32,20 € 6.440,00 € 

          ΣΥΝΟΛΟ 89.666,82 € 
      ΦΠΑ 24 % 21.520,04 € 

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 111.186,86 € 

              

ΤΜΗΜΑ 4 - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ  
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 17,25 € 862,50 € 

2 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 11,50 € 575,00 € 

3 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,30 € 230,00 € 

4 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ 
CBOND ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 23,00 € 2.300,00 € 

5 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ 
CBOND ΜΟΝΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 17,25 € 1.725,00 € 

6 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΤΥΛΟΣ 50X50 ΧΙΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 100 40,25 € 4.025,00 € 

          ΣΥΝΟΛΟ 9.717,50 € 
      ΦΠΑ 24 % 2.332,20 € 

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.049,70 € 

       

ΤΜΗΜΑ 5 - ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

ΚΙΛΟ 300 2,53 € 759,00 € 

2 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3Μ 
(ΡΟΛΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 57,50 € 57,50 € 

3 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ60 ΕΚ. 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 50,60 € 5.060,00 € 

4 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ80 ΕΚ. 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60 67,80 € 4.068,00 € 

5 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΟΛΛΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ 2 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30 28,70 € 861,00 € 

6 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΩΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 22 8,60 € 189,20 € 

7 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΜΑΤΙ 
ΓΑΤΑΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 430 11,50 € 4.945,00 € 

8 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 45 ΕΚ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 25,30 € 126,50 € 

9 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 75 ΕΚ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 23,00 € 230,00 € 



 

Σελίδα 103 

10 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 60 ΕΚ.  
(ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) 
ΤΥΠΟΥ FLEXIBOLL 
ΒP60 

ΤΕΜΑΧΙΟ 65 80,50 € 5.232,50 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 21.528,70 € 

  
    ΦΠΑ 24 % 5.166,89 € 

   
   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 26.695,59 € 

  
     

  
   

  

      
 

    ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 8.880,00 € 

    ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 31.497,30 € 

    ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 89.666,82 € 

    ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 9.717,50 € 

    ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 21.528,70 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 161.290,32 € 

      ΦΠΑ 24 % 38.709,68 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

200.000,00 € 

 

Τιμές αναφοράς … [αναφέρονται τιμές αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία] 

 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α.- Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων – επιβαρύνσεις 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που ισχύει είναι 24% 

Οι κρατήσεις-δικαιωματα τρίτων – επιβαρύνσεις που ισχύουν είναι: 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
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α) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται 
κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν. 4413/2016 
(Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου. Η κράτηση αυτή 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προφόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση 
τωνΥπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Ανάπτυξης καιΕπενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της κράτησης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό 
Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον χρόνο, τον 
τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή της κράτησης. 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016220 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 0,0021% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,004%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

  

 

 
220 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
Κορωπί 16-05-2022 Κορωπί 09-06-2022 

Ο συντάξας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Γεωργούλια Αναστασία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ  

Σπυρίδων Σιούντρης  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Συσχέτιση με Παράρτημα Ι-μέρος Α “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” . Συμπληρώνεται κατά την κρίση 
της Α.Α. 

Στη  συγγραφή  υποχρεώσεων  πρέπει να  περιγράφονται τα προς  προμήθεια είδη, τα επίπεδα 
ποιότητας, τα πρότυπα και οι εισροές μαζί με τα απαιτούμενα αποτελέσματα/υλοποιήσεις. Κατά την 
κατάρτισή της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι επηρεάζει άμεσα το κόστος. Μια άρτια 
καταρτισμένη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει: να περιγράφει με ακρίβεια τις απαιτήσεις να  είναι  
εύκολα  κατανοητή  από  τους  προσφέροντες να περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένες, επιτεύξιμες 
και μετρήσιμες εισροές, εκροές και αποτελέσματα να  μην  αναφέρεται  σε  απαιτήσεις  που  
περιορίζουν  τον ανταγωνισμό, να παρέχει επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες βάσει των οποίων οι 
προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν ρεαλιστικές προσφορές, να προσδιορίζει τυχόν πρόσθετες 
απαιτήσεις. 

Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων η Α.Α. θα περιγράψει τα προς  προμήθεια είδη και τις εργασίες,  
τα επίπεδα ποιότητας, τα πρότυπα μαζί με τα απαιτούμενα αποτελέσματα/υλοποιήσεις. Με τον 
παρακάτω πίνακα γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής όλων των στοιχείων που συνδέονται με την 
διαδικασία υλοποίησης της μελέτης. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Πρότυπα που 

ακολουθούνται 
Παράδοση Υλοποίηση 

Απαιτούμενα 
αποτελέσματα  

1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΔΙΑΜΗΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ΠΕΤΕΠ 05-04-

02-00 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Η εργασίες 
διαγράμμισης θα 

γίνουν στο σύνολο 
της περιφέρειας του 

Δήμου Κρωπίας, ήτοι 
περιοχές Καρελά, 
πόλη Κορωπίου, 

Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. 
Μαρίνα, Αγ. 
Δημήτριος. 

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ & 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ΠΕΤΕΠ 05-04-

02-00 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Η εργασίες 
διαγράμμισης θα 

γίνουν στο σύνολο 
της περιφέρειας του 

Δήμου Κρωπίας, ήτοι 
περιοχές Καρελά, 
πόλη Κορωπίου, 

Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. 
Μαρίνα, Αγ. 
Δημήτριος. 

       

ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Πρότυπα που 

ακολουθούνται 
Παράδοση Υλοποίηση 

Απαιτούμενα 
αποτελέσματα  

1 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΣΤΥΛΟΥ 

-ΤΠ 1501-05-04-
05-00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12)  
-Θα ισχύει η ΤΠ 
1501-05-04-03-
00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12) 

-Τεχνικές 
Οδηγίες 

Κατακόρυφης 
Σήμανσης 

Τυπικού Οδικού 
Δικτύου που 
εξέδωσε η 

Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΜΕΟ 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Η εργασίες 
καθαίρεσης, 

τοποθέτησης κτλ., θα 
γίνουν στο σύνολο 

της περιφέρειας του 
Δήμου Κρωπίας, ήτοι 

περιοχές Καρελά, 
πόλη Κορωπίου, 

Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. 
Μαρίνα, Αγ. 
Δημήτριος. 
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τον Οκτώβριο 
του 1992. 

2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ 
(ΜΑΤΙ ΓΑΤΑΣ) 

-ΤΠ 1501-05-04-
05-00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12)  
-Θα ισχύει η ΤΠ 
1501-05-04-03-
00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12) 

-Τεχνικές 
Οδηγίες 

Κατακόρυφης 
Σήμανσης 

Τυπικού Οδικού 
Δικτύου που 
εξέδωσε η 

Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΜΕΟ 
τον Οκτώβριο 

του 1992. 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Η εργασίες 
καθαίρεσης, 

τοποθέτησης κτλ., θα 
γίνουν στο σύνολο 

της περιφέρειας του 
Δήμου Κρωπίας, ήτοι 

περιοχές Καρελά, 
πόλη Κορωπίου, 

Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. 
Μαρίνα, Αγ. 
Δημήτριος. 

3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΣΤΥΛΟΥ 

-ΤΠ 1501-05-04-
05-00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12)  
-Θα ισχύει η ΤΠ 
1501-05-04-03-
00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12) 

-Τεχνικές 
Οδηγίες 

Κατακόρυφης 
Σήμανσης 

Τυπικού Οδικού 
Δικτύου που 
εξέδωσε η 

Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΜΕΟ 
τον Οκτώβριο 

του 1992. 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Η εργασίες 
καθαίρεσης, 

τοποθέτησης κτλ., θα 
γίνουν στο σύνολο 

της περιφέρειας του 
Δήμου Κρωπίας, ήτοι 

περιοχές Καρελά, 
πόλη Κορωπίου, 

Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. 
Μαρίνα, Αγ. 
Δημήτριος. 

4 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΤΥΛΟΥ 

-ΤΠ 1501-05-04-
05-00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12)  
-Θα ισχύει η ΤΠ 
1501-05-04-03-
00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12) 

-Τεχνικές 
Οδηγίες 

Κατακόρυφης 
Σήμανσης 

Τυπικού Οδικού 
Δικτύου που 
εξέδωσε η 

Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΜΕΟ 
τον Οκτώβριο 

του 1992. 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Η εργασίες 
καθαίρεσης, 

τοποθέτησης κτλ., θα 
γίνουν στο σύνολο 

της περιφέρειας του 
Δήμου Κρωπίας, ήτοι 

περιοχές Καρελά, 
πόλη Κορωπίου, 

Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. 
Μαρίνα, Αγ. 
Δημήτριος. 

5 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ 
ΣΤΥΛΟΥ 

-ΤΠ 1501-05-04-
05-00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12)  
-Θα ισχύει η ΤΠ 
1501-05-04-03-
00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12) 

-Τεχνικές 
Οδηγίες 

Κατακόρυφης 
Σήμανσης 

Τυπικού Οδικού 
Δικτύου που 
εξέδωσε η 

Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΜΕΟ 
τον Οκτώβριο 

του 1992. 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Η εργασίες 
καθαίρεσης, 

τοποθέτησης κτλ., θα 
γίνουν στο σύνολο 

της περιφέρειας του 
Δήμου Κρωπίας, ήτοι 

περιοχές Καρελά, 
πόλη Κορωπίου, 

Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. 
Μαρίνα, Αγ. 
Δημήτριος. 
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6 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΙΧΟΥ 

-ΤΠ 1501-05-04-
05-00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12)  
-Θα ισχύει η ΤΠ 
1501-05-04-03-
00:2009 του 
ΕΛ.Ο.Τ. (ΦΕΚ 
2221Β/30-07-12) 

-Τεχνικές 
Οδηγίες 

Κατακόρυφης 
Σήμανσης 

Τυπικού Οδικού 
Δικτύου που 
εξέδωσε η 

Γ.Γ.Δ.Ε./ΔΜΕΟ 
τον Οκτώβριο 

του 1992. 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Η εργασίες 
καθαίρεσης, 

τοποθέτησης κτλ., θα 
γίνουν στο σύνολο 

της περιφέρειας του 
Δήμου Κρωπίας, ήτοι 

περιοχές Καρελά, 
πόλη Κορωπίου, 

Κίτσι, Σκάρπιζα, Αγ. 
Μαρίνα, Αγ. 
Δημήτριος. 

       

ΤΜΗΜΑ 3 - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Πρότυπα που 

ακολουθούνται 
Παράδοση Υλοποίηση 

Απαιτούμενα 
αποτελέσματα 

1 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

2 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 
2"  (Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 
3,3 ΜΕΤΡΩΝ 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

3 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 
2" (Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 
2,7 ΜΕΤΡΩΝ 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

4 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ16 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

5 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ20 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

6 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΕΙΔΕΣ 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
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D=2" (Φ60) Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

7 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΚΟΧΛΙΩΤΟ D=2" 
(Φ60) 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

8 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΡΟΔΕΛΑ Μ16 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

9 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΡΟΔΕΛΑ Μ20 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

10 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

11 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 20x40 
EK. (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

12 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 70x20 
EK. 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ, 
π.χ. Π-77) 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

13 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ=45 
(ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ) 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 
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- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

14 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 45x45 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

15 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 60x40 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

16 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ D=0,60 
(ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ) 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

17 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ ΙΙ - 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ (Ρ-2) 
D=60 ΕΚ. 

-Πρότυπη 
Τεχνική 

Περιγραφή (ΦΕΚ 
1061Β/13-10-

1980) 

- ΦΕΚ 953Β/24-
10-1997) 

- ΠΕΤΕΠ 05-04-
06-00 (ΠΣΠ). 

Τμηματική 
Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

           

ΤΜΗΜΑ 4 - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Πρότυπα που 

ακολουθούνται 
Παράδοση Υλοποίηση 

Απαιτούμενα 
αποτελέσματα 

1 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ  
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

2 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

3 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

4 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ 
CBOND ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

5 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ 
CBOND ΜΟΝΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 
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Δήμου. 

6 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΤΥΛΟΣ 50X50 ΧΙΛ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 
       

ΤΜΗΜΑ 5 - ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Πρότυπα που 

ακολουθούνται 
Παράδοση Υλοποίηση 

Απαιτούμενα 
αποτελέσματα 

1 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

2 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
3Μ (ΡΟΛΟ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

3 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ60 
ΕΚ. ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

4 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ80 
ΕΚ. ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

5 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΟΛΛΑ 
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ 2 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

6 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΩΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

7 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 
(ΜΑΤΙ ΓΑΤΑΣ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

8 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 45 
ΕΚ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

9 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 75 
ΕΚ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

10 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 60 
ΕΚ.  (ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ) ΤΥΠΟΥ 
FLEXIBOLL ΒP60 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αναθέτουσας 

Αρχής 
Τμηματική 

Έως 48 
μήνες 

Τα είδη θα 
εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του Δήμου 
σε τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες του 

Δήμου. 

 



 

Σελίδα 111 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας (https://espd.eprocurement.gov.gr/), 

 που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
«www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου,  ενσωματώνεται ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική 
απάντηση τους]. Το αρχείο PDF θα αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου www.koropi.gr μαζί με 
την σχετική διακήρυξη και κάθε άλλο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.koropi.gr/


 

Σελίδα 112 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 113 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγματα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 114 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο1 

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος 

που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης 
 Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω 
ότι: 

 

Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών μου για τα έτη 2019-2020-2021, περιγράφεται ως παρακάτω: 

 

 
Γενικός κύκλος 
εργασιών 2019 

Γενικός κύκλος 
εργασιών 2020 

Γενικός κύκλος 
εργασιών 2021 

 ………….€ ………….€ ………….€ 

Σύνολο ………….€ 

Μέσος όρος 
τριών ετών 

………….€ 

 

 

 

Τόπος Ημερομηνία 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 115 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο2 

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος 

που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης 
 Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω 
ότι: 
-Διαθέτω το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες τους, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας για την εντός προθεσμιών υλοποίησης εργασιών. 

-Διαθέτω την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία και εν γένει επαγγελματικά προσόντα της ομάδας 
έργου. 

-Διαθέτω τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό. 

 

 

 

 

Τόπος Ημερομηνία 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 116 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο3 

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος 

που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης 
 Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω 
ότι: 
-Η εργασίες του τμήματος 1 της μελέτης, με τον τίτλο τμήματος «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ» , θα υλοποιηθούν τηρώντας κατ’ 
ελάχιστο όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του τμήματος 1. 

 

 

 

Τόπος Ημερομηνία 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 117 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο4 

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος 

που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης 
 Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω 
ότι: 
-Η εργασίες του τμήματος 2 της μελέτης, με τον τίτλο τμήματος «ΕΡΓΑΣΙΩΝ» , θα υλοποιηθούν τηρώντας κατ’ 
ελάχιστο όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του τμήματος 2. 

 

 

 

Τόπος Ημερομηνία 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 118 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο5 

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος 

που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης 
 Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω 
ότι: 
-Η προμήθεια του τμήματος 3 της μελέτης, με τον τίτλο τμήματος «ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Ο.Κ» , θα υλοποιηθεί τηρώντας κατ’ 
ελάχιστο όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του τμήματος 3. 

 

 

 

Τόπος Ημερομηνία 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 119 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο6 

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος 

που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης 
 Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω 
ότι: 
-Η προμήθεια του τμήματος 4 της μελέτης, με τον τίτλο τμήματος «ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ» , θα υλοποιηθεί 
τηρώντας κατ’ ελάχιστο όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του τμήματος 4. 

 

 

 

Τόπος Ημερομηνία 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 120 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο7 

➢ Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος 

που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης 
 Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ή τους αντίστοιχους του κράτους-μέλους της ΕΕ που εδρεύω, δηλώνω 
ότι: 
-Η προμήθεια του τμήματος 5 της μελέτης, με τον τίτλο τμήματος «ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» , θα υλοποιηθεί 
τηρώντας κατ’ ελάχιστο όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του τμήματος 5. 

 

 

 

Τόπος Ημερομηνία 

 

 

 

(υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλα Περιγραφικά Έγγραφα - Υπόδειγμα (Προσαρμοσμένο από 
την Αναθέτουσα Αρχή) 
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Σελίδα 166 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

Τ.Μ. (m2) 1.000,0   

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

Τ.Μ. (m2) 300   

          ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24 %  

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 Συνολική καθαρή αξία κατά την προσφορά (ολογράφως): 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Υπογραφή 
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ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 149   

2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ (ΜΑΤΙ 
ΓΑΤΑΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 430   

3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500   

4 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 110   

5 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ 
ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.700   

6 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΙΧΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

          ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24 %  

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 Συνολική καθαρή αξία κατά την προσφορά (ολογράφως): 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Υπογραφή 
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ΤΜΗΜΑ 3 - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.981   

2 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2"  
(Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 3,3 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.600   

3 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" 
(Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 2,7 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

4 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

5 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

6 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΕΙΔΕΣ D=2" 
(Φ60) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

7 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΚΟΧΛΙΩΤΟ D=2" (Φ60) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000   

8 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΡΟΔΕΛΑ Μ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 17   

9 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΡΟΔΕΛΑ Μ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

10 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

Τ.Μ. (m2) 1   

11 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 20x40 EK. 
(ΠΡΟΣΘΕΤΗ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

12 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 70x20 EK. 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ, π.χ. 
Π-77) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

13 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ=45 
(ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ) 

ΤEMAXIO 900   

14 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 45x45 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

ΤEMAXIO 30   

15 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 60x40 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

ΤEMAXIO 30   

16 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ D=0,60 
(ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ) 

ΤEMAXIO 50   

17 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ (Ρ-2) 
D=60 ΕΚ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

          ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24 %  

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

ΤΜΗΜΑ 3 Συνολική καθαρή αξία κατά την προσφορά (ολογράφως): 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Υπογραφή 
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ΤΜΗΜΑ 4 - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ  
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

2 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

3 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

4 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ 
CBOND ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

5 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ 
CBOND ΜΟΝΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

6 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΤΥΛΟΣ 50X50 ΧΙΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

          ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24 %  

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

ΤΜΗΜΑ 4 Συνολική καθαρή αξία κατά την προσφορά (ολογράφως): 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Υπογραφή 
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ΤΜΗΜΑ 5 - ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
       

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

2 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3Μ 
(ΡΟΛΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

3 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ60 ΕΚ. 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

4 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ80 ΕΚ. 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

5 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΟΛΛΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ 2 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

6 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΩΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 22   

7 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΜΑΤΙ 
ΓΑΤΑΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 430   

8 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 45 ΕΚ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

9 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 75 ΕΚ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

10 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 60 ΕΚ.  
(ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) 
ΤΥΠΟΥ FLEXIBOLL 
ΒP60 

ΤΕΜΑΧΙΟ 65   

     ΣΥΝΟΛΟ  

  
    ΦΠΑ 24 %  

   
   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5 Συνολική καθαρή αξία κατά την προσφορά (ολογράφως): 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  

Τα υποδείγματα να υποδεικνύονται στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύνταξη της επιστολής, προς αποφυγή απόρριψής της. 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως)...............................................   (αριθμητικώς) 

ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  
(αριθμητικώς) υπέρ του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο Διαγωνισμό που 

θα διεξαχθεί την .................................., σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας, 

για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Προμήθεια πινακίδων, ονοματοθεσίας και 

σήμανσης 2022»  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) 

καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και 150 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι την ................................................  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η 

συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την §2.4.5 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών 

επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 

7 του ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής και αποδεικτικών μέσων (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Αριθμός Σύμβασης:............. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:  

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ποσού  ……………       € πλέον ΦΠΑ 

ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2022» 

 
Στο Κορωπί σήμερα .... ........ 202. ημέρα ............  μεταξύ των: 
 

1. Δήμου Κρωπίας που εδρεύει στο Κορωπί, οδός Βας, Κων/νου 47, με ΑΦΜ 090125604 της Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Ν. Κιούση με την ιδιότητα του 

Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58  § 1 περ. στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010) 

που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Υπηρεσία», και 

2. του .........(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)........, .....(διεύθυνση έδρας)...... με ΑΦΜ................. και ΔΟΥ 

.............................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την .....(Ονοματεπώνυμο) του 

(Πατρώνυμο) με ΑΔΤ................που εκδόθηκε την .................. από (εκδούσα αρχή) και που για λόγους 

συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Ανάδοχος», 

δηλώθηκαν αμοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

❖ Ο Δήμαρχος Κρωπίας λαμβάνοντας υπόψη: 

❖ Την υπ’ αριθμ. ΤΥ/ΧΧ/2022 τεχνική μελέτη, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου ώστε να εκτελεσθεί η σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2022» προϋπολογισμού 161.290,32 πλέον ΦΠΑ. 

❖ Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ..................) με την οποία 

εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και ο τρόπος εκτέλεσης, συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης και 

διατέθηκε πίστωση ποσού .........  για την αντιμετώπιση της απαιτούμενης δαπάνης που αφορά την 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης. 

❖ Τα πρακτικά .................... της Επιτροπής Διαγωνισμού 

❖ Την προσφορά του/της ........................................... 

❖ Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:...............) με την οποία 

κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας 

❖ Την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .................€ του (επωνυμία εκδότη) 
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❖ Την υπ’ αρ. .................... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα σε βάρος του ΚΑ 30-7135.010 με πρόβλεψη του 

υπόλοιπου ποσού  στον προϋπολογισμό των ετών 2023, 2024, 2025, με τον ίδιο Κ.Α. 

❖ Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3979/2011, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, «...............(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)..................», που εδρεύει 

.............................., την εκτέλεση της σύμβασης για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2022», έναντι συνολικού ποσού .......................... ΕΥΡΩ, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με 

τους παρακάτω όρους τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση βασίζεται στη μελέτη που συντάχθηκε από το Δήμο Κρωπίας, και αναφέρεται στην 
στην προμήθεια και τοποθέτηση υλικών σήμανσης οδών για τις ανάγκες συντήρησης της υπάρχουσας 
σήμανσης, αλλά και την τοποθέτηση νέας όπου απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές 
μελέτες.  

 

Άρθρο 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Στην παρούσα προσαρτώνται κατά σειρά ισχύος (Αναλυτικοί όροι είναι το ισχυρότερο), και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

1. Οι Αναλυτικοί Όροι της Διακήρυξης 

2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

3. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
 

 

Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

      Το Συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης από τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 

των #........................................................................................... ΕΥΡΩ#, (.................€) πλέον Φ.Π.Α. 

 Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  Στο Συμβατικό  τίμημα περιλαμβάνεται επίσης και κάθε έξοδο ή 

επιβάρυνση υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα 

αποθήκευσης, κ.λπ.), όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 

  

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.        

 Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Υπηρεσίας, 

βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στο Συμβατικό τίμημα (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και 
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διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα, ειδικών τεχνιτών ή επιστημόνων από την Αλλοδαπή 

κ.λπ.). 

 Ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία 

αποστολής κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου. 

 

Άρθρο 4ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδια έσοδα του Δήμου και θα 

βαρύνει τον ΚΑ 30-7135.010 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, καθώς και τον αντίστοιχο του 

Οικ. Έτους 2023, 2024 και 2025. 

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στον επόμενο πίνακα: (ακολουθεί υπόδειγμα) 

 

Ε Π Ι Λ Ε Γ Ε Τ Α Ι    Τ Ο   Τ Μ Η Μ Α   Π Ο Υ   Α Ν Α Λ Ο Γ Ε Ι   Σ Τ Ο Ν   Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α  

 

ΤΜΗΜΑ 1 – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

Τ.Μ. (m2) 1.000,0   

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

Τ.Μ. (m2) 300   

          ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24 %  

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

       

ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 149   

2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ (ΜΑΤΙ 
ΓΑΤΑΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 430   

3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500   

4 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 110   

5 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ 
ΣΤΥΛΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.700   

6 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΙΧΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

          ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24 %  

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

       

ΤΜΗΜΑ 3 - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.981   
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2 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2"  
(Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 3,3 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.600   

3 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ 2" 
(Φ60) ΜΗΚΟΥΣ 2,7 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

4 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

5 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

6 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΕΙΔΕΣ D=2" 
(Φ60) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8   

7 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ 
ΚΟΧΛΙΩΤΟ D=2" (Φ60) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000   

8 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΡΟΔΕΛΑ Μ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 17   

9 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ ΡΟΔΕΛΑ Μ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

10 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

Τ.Μ. (m2) 1   

11 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 20x40 EK. 
(ΠΡΟΣΘΕΤΗ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

12 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 70x20 EK. 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ, π.χ. 
Π-77) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

13 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ=45 
(ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ) 

ΤEMAXIO 900   

14 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 45x45 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

ΤEMAXIO 30   

15 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 60x40 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ) 

ΤEMAXIO 30   

16 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 

ΤΥΠΟΥ Ι - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ D=0,60 
(ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ) 

ΤEMAXIO 50   

17 ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ 
ΤΥΠΟΥ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ (Ρ-2) 
D=60 ΕΚ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

          ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24 %  

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

              

ΤΜΗΜΑ 4 - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

1 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ  
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

2 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΛΗ 
ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

3 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

4 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ 
CBOND ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

5 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ 
CBOND ΜΟΝΗΣ 
ΟΨΕΩΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

6 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΤΥΛΟΣ 50X50 ΧΙΛ. ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

          ΣΥΝΟΛΟ  
      ΦΠΑ 24 %  

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

       

ΤΜΗΜΑ 5 - ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΑΡΘΡΟ ΤΜΗΜΑ Είδος Προμήθειας 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότ. Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

       

1 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΧΡΩΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

ΚΙΛΟ 300   

2 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3Μ 
(ΡΟΛΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

3 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ60 ΕΚ. 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

4 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΟΠΤΡΟ Φ80 ΕΚ. 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

5 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΟΛΛΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ 2 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

6 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΩΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 22   

7 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (ΜΑΤΙ 
ΓΑΤΑΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 430   

8 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 45 ΕΚ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

9 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 75 ΕΚ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

10 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 60 ΕΚ.  
(ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ) 
ΤΥΠΟΥ FLEXIBOLL 
ΒP60 

ΤΕΜΑΧΙΟ 65   

     ΣΥΝΟΛΟ  

  
    ΦΠΑ 24 %  

   
   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

  
     

  
   

  

      
 

    ΤΜΗΜΑ 1 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)  

    ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)  

    ΤΜΗΜΑ 3 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)  

    ΤΜΗΜΑ 4 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)  

    ΤΜΗΜΑ 5 (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)  

     ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΠΑ 24 %  

     
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

 

Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί ανεξαρτήτως τροποποιήσεων, προαιρέσεων κ.λ.π., σε ΚΑΜΜΙΑ 

περίπτωση δε θα ξεπεράσει τις 161.290,32 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 5ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(το άρθρο θα διαμορφωθεί αναλόγως τμήματος) 

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης (εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

Η προμήθεια θα παραδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του εδαφίου «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» της Τεχνικής Μελέτης. 
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Η συνολική χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, αρχομένης της 

μέτρησης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και 

Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε σημείο που θα καθορίζει κάθε η Επιτροπή ή ο Αρμόδιος, για την 

επικοινωνία, υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Το σημείο θα είναι 

εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου και θα είναι πάντα σε σημείο που θα μπορεί ο Ανάδοχος να 

προσεγγίσει με το όχημά του έμφορτο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 

4412/2016 και όπως προβλέπεται στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (ΕΣΥ, συμφωνητικό, κλπ). Για την 

παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π. το οποίο κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 

4412/2016 το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του υλικού ενώ κατά τη  διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, και καλείται να παραστεί, εφόσον 

το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Τα μέλη της Ε.Π.Π. υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε 

διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την 

υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους. 

Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π.Π. 

μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 

εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το άρθρο 208 του ν. 

4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση 
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και ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος και τα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με 

τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 

του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Η Ε.Π.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11). 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.  Το έργο της Ε.Π.Π. 

τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται  της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές 
τροποποιήσεις,  αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν  οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα 
από την σύμβαση. 

 

Άρθρο 6ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ 

ποσού .......... € του .................................. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 Η εγγύησης καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος, σταδιακά, 10 ημέρες 

ύστερα από την παραλαβή του εκτελεσθέντος αντικειμένου από την Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης. Η αποδέσμευση γίνεται με αντικατάσταση της υπάρχουσας με νέα μικρότερης αξίας, η 

οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της αξίας των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών. 

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
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τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του. Σε κάθε 

περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 

• Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Εάν κατά την παραλαβή του τμήματος της εργασίας του βρεθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της 

συμφωνημένης σύμβασης και προκύψουν έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά 

την έννοια του Άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 

• σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

Άρθρο 7ο Τροποποίηση σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά 
προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 
22/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 

201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβής και θα 
διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη. 

Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ 
αμέσως, χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την 
ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση  της Ε.Π.Π.  είτε  με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής  και σύμφωνη γνώμη 
του Αναδόχου, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης. 

Έχουν προβλεφθεί ρήτρες όπως παρακάτω: 

-Ρήτρα αναθεώρησης τιμών 

-Ρήτρα αναπροσαρμογής αριθμού ποσοτήτων 

-Ρήτρα εισαγωγής νέων ειδών συναφή με την φύση της μελέτης 

Οι οποίες αναλύονται στο κεφάλαιο 4.5 της σχετικής διακήρυξης. 

 

Άρθρο 8ο Ποινικές ρήτρες 

 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 
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ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, 
εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

Άρθρο 9ο Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή του μέρους 

της ποσότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)» (σελ 1604 Ν. 4152/2013 Α΄ 107/2013) , όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει με τον ν. ..../2018 

Ως ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση με την οποία διαπιστώνεται η 

αντιστοιχία των παραλαμβανομένων υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, θεωρείται η έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο ή η παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης 

προθεσμίας , εφ’ όσον δεν εμπλέκονται σε ενδιάμεσο στάδιο άλλες υπηρεσίες πλην αυτών του Δήμου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου και δύο αντίγραφά του, που να αναφέρουν την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

• Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

• Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά 

προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
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α) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν. 4413/2016 

(Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου. Η κράτηση αυτή 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση 

των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της κράτησης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 

λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό 

Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον χρόνο, τον 

τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της κράτησης. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016221 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 0,0021% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,004%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού [συμπληρώνεται από την Α.Α.] 

Οι κρατήσεις εφόσον υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής 

του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με βάση συγκεντρωτική 

κατάσταση δαπανών της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10ο Υποχρεώσεις Εργοδότη 

 Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει το έργου του Αναδόχου, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να παρέχει 

στον Ανάδοχο κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο εφόσον το διαθέτει. 

 ΟΛΕΣ οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης θα 

πρέπει να συντονίζονται με ευθύνη της Ε.Π.Π. και του Επόπτη που έχει καθορισθεί για το σκοπό αυτό. 

 Στα καθήκοντα της Ε.Π.Π. και του Επόπτη περιλαμβάνεται ο συντονισμός όλων των σταδίων εκτέλεσης 

της σύμβασης, ήτοι την αρχική οργάνωση, την παρακολούθηση της ορθής και έντεχνης εκτέλεσης των 

 
221 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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εργασιών, την μερική εκταμίευση των πληρωμών ΜΕΧΡΙ και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ και την ΟΛΙΚΗ 

εξόφληση των εργασιών που έχουν παραληφθεί. 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον πιστοποιείται η εργασία από την Ε.Π.Π., να καταβάλλει στον 

Ανάδοχο την αντίστοιχη αμοιβή.  

 

Άρθρο 11ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία 

υποχρεώσεις του, όπως αναφέρονται στην παρούσα, με  τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με 

τους όρους και  τις προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ’  όλη τη διάρκεια της παρούσας. 

 Εντολές λαμβάνει από την Επιτροπή Παραλαβής και τον Επόπτη ή τον Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο. 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, από αυτή που περιλαμβάνεται στην οικονομική 

του προσφορά να παρέχει προσωπικό για τη πραγματοποίηση της υπηρεσίας. 

 Ο Ανάδοχος  φέρει την πλήρη ευθύνη για όποιο ατύχημα συμβεί είτε στο προσωπικό του, είτε σε 

διερχόμενους πολίτες και οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Εάν η σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών από υπαιτιότητα ή παράβαση 

ουσιωδών υποχρεώσεων, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο πρώτος των 

συμβαλλομένων δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ολόκληρη ή εν μέρει, αζημίως για τον ίδιο και 

επιφυλασσόμενος να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Εάν υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος 

του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 12ο Λύση/Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

 Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Όταν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2. Όταν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

3. Εάν η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 

με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 

ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ) 

4. Όταν ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει την προμήθεια σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στη 

Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Υπηρεσίας. 

5. Όταν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει τμήμα της ή εργασίες, υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.  
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6. Όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

7. Όταν εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 

της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 

την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Υπηρεσία γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο 

ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 Κατά τα λοιπά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Άρθρο 

203.  

 

Άρθρο 13ο Ανωτέρα βία 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, είτε αυτή συνίσταται σε 

εξωτερικά γεγονότα (γεγονότα δηλαδή έξω από τη σφαίρα επιρροής του ανθρώπου), είτε συνίσταται σε 

απρόβλεπτα γεγονότα εντός της σφαίρας της οικονομικής δραστηριότητας του.(υποκειμενική θεωρία) 

 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός  που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει  να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 14ο Επικοινωνία μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση 

οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο και 

θα απαντώνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθορίζονται ως στοιχεία επικοινωνίας 

τα αναγραφόμενα στον επόμενο πίνακα: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κωνσταντίνου 47 Ταχ. Διεύθυνση :  

Ταχ. Κώδικας : 19400 ΚΟΡΩΠΙ Ταχ. Κώδικας :  
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Άρθρο 15ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 Για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στα δύο μέρη αρμόδια είναι τα 

ελληνικά δικαστήρια της έδρας του Εργοδότη καθώς και τα Ευρωπαϊκά. 

 Τόσο ο Δήμος όσο και ο ανάδοχος μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση λόγω μη τήρησης των όρων 

της παρούσας, αν από τη συνολική συμπεριφορά του υπαίτιου μέρους συνάγεται ότι υπάρχει αδυναμία ή 

απροθυμία συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας που καθιστούν δυσχερή ή επισφαλή την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

 

Τα ανωτέρω συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και από τους δύο 

συμβαλλόμενος υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο (2) παρέμειναν στο 

Δήμο και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος :  Αρμόδιος :  

Τηλέφωνο :  Τηλέφωνο :  

e-mail :  e-mail  :  

Για το Δήμο Κρωπίας  Για τoν Ανάδοχο 

   


