
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθµός Μελέτης:82/2018 

CPV : 34922100-7 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

 
 
  





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθµός Μελέτης:  82/2018 
CPV : 34922100-7 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Η παρακάτω τεχνική περιγραφή αφορά την εργασία Προµήθεια πινακίδων σήµανσης για 
οδούςτου ∆ήµου Κοµοτηνής. 
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια:  
α) πινακίδων αναγγελίας κινδύνου 
β) ρυθµιστικών πινακίδων 
γ) πληροφοριακών πινακίδων  
δ) πινακίδων ονοµασίας οδών 
ε) πινακίδων αρίθµησης οδών 
Η τοποθέτηση των πινακίδων και του λοιπού εξοπλισµού σήµανσης θα γίνει από το 
συνεργείο της Υπηρεσίας. Τα υλικά που περιλαµβάνονται στην προµήθεια έχουν 
ταξινοµηθεί στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινοί Λεξιλογίου για τις δηµόσιες 
συµβάσεις (CPV): 34922100-7 «Υλικά σήµανσης οδών».  
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 7.998,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και υπάρχει εξασφαλισµένη πίστωση στον 
προϋπολογισµό του έτους 2018 µε Κ.Α. 30.7135.17.  
Η κατασκευή των πινακίδων θα είναι από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου 
AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από 
ειδική αντανακλαστική µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και θα 
φέρει αναγραφές και σύµβολα οποιουδήποτε ύψους από αντανακλαστική µεµβράνη 
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ (τύπου Ι για τις πληροφοριακές), η δε πίσω 
όψη θα έχει χρώµα φαιό (γκρι).  
Οι πινακίδες θα είναι απλής όψης, ρυθµιστικές της κυκλοφορίας, υψηλής 
αντανακλαστικότητας, σύµφωνα µε τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ρυθµιστικές της κυκλοφορίας και οι 
διαστάσεις τους ανάλογα µε το σχήµα θα είναι οι παρακάτω:  
α. για σχήµα τριγωνικό (π.χ. Ρ-1), µήκους πλευράς 0,60µ.  
β. για κανονικό οκτάγωνο (Ρ-2) εγγεγραµµένο σε κύκλο ακτίνας 0,60µ.  
γ. για σχήµα τετράγωνο (π.χ. Ρ-6) πλευράς 0,45 µ.  
δ. για σχήµα κυκλικό διαµέτρου 0,45µ.  
ε. Πινακίδες ονοµασίας οδών 0,50Χ0,30µ. 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 05-09-2018 

 

Θεωρήθηκε 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

 
ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Ο Συντάξας 
 

 

 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ 

ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
  





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθµός Μελέτης:82/2018 
CPV : 34922100-7 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

A/A 
ΥΛΙΚΟ- 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Πινακίδων 

αναγγελίας 

κινδύνου 
31 ΤΕΜ. 25,00 € 775,00 € 

2 
Ρυθµιστικών 

πινακίδων 
65 ΤΕΜ. 25,00 € 1.625,00 € 

3 

Ρυθµιστικών 

πινακίδων Ρ-2 

(0.60 m) 
30 ΤΕΜ. 30,00 € 900,00 € 

4 
Πληροφοριακών 

πινακίδων 
30 Τ.Μ. 90,00 € 2.700,00 € 

5 
Πινακίδων 

ονοµασίας οδών 
25 ΤΕΜ. 12,00 € 300,00 € 

6 
Πινακίδες 

αρίθµησης οδών   
30 ΤΕΜ. 5,00 € 150,00 € 

5 ΣΥΝΟΛΟ       6.450,00 € 

6 ΦΠΑ 24%       1.548,00 € 

7 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
      7.998,00 € 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ,05-09-2018 

 
Θεωρήθηκε 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ 
ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθµός Μελέτης:82/2018 
CPV: 34922100-7 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο :Αντικείµενο συγγραφής 
Η παρούσα µελέτη  αφορά την προµήθεια και µεταφορά, σε χώρους που θα υποδείξει 
η υπηρεσία, πινακίδων κυκλοφοριακής σήµανσης και πινακίδες 
πληροφόρησης,πινακίδων ονοµασίας και αρίθµησης οδών καθώς και εξοπλισµός 
σήµανσης για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοµοτηνής.  

 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προµήθειας  θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
• Του Ν. 4412/2016 
• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010 τεύχος Β)  
• το άρθρο 4 του 2286/95 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/10 
 

 
Άρθρο 3ο :Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισµός µελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  
 

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος παράδοσης  

 
Χρόνος παράδοσης: θα µπορεί να γίνεται τµηµατικά (προτείνεται σε 4 φάσεις) ή 
συνολικάπάντα έπειτα από συνεννόηση µε την υπηρεσία. 

 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα υλικά άµεσα ή µέσα σε ένα 24 
ώρο από την παραγγελία . Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
παραγγελίες των Υπηρεσιών. Κάθε είδος κακής ποιότητας πουδεν συµφωνεί µε την 
παραγγελία θα επιστρέφεται στον προµηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το 
αντικαταστήσειαµέσως 
 

 
 
 
 





 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο ∆ήµος Κοµοτηνής δια των αρµοδίων υπηρεσιών αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
υποστηρίξει τον ανάδοχο δια µέσω των δυνατοτήτων του. 
 
 
 
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα 
και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να 
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 
 

Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιµών  
    Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   

 
 

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωµής 
Η αµοιβή καταβάλλεται µετάτην παράδοση του υλικού.Στο ποσό της αµοιβής 
συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν 
υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή 
και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή 
τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.                      
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ,05-09-2017 
 

Θεωρήθηκε 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 

ΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 





 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

Της επιχείρησης ......................................................................................................, µε 

έδρα........................................, οδός......................................, αριθµός............ , τηλέφωνο 

..........................., fax ..................... 
 

 
 
 
 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  
 

 

A/A 
ΥΛΙΚΟ- 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Πινακίδων 

αναγγελίας 

κινδύνου 
31 ΤΕΜ.   

2 
Ρυθµιστικών 

πινακίδων 
65 ΤΕΜ.   

3 

Ρυθµιστικών 

πινακίδων Ρ-2 

(0.60 m) 
30 ΤΕΜ.   

4 
Πληροφοριακών 

πινακίδων 
30 Τ.Μ.   

5 
Πινακίδων 

ονοµασίας οδών 
25 ΤΕΜ.   

6 
Πινακίδες 

αρίθµησης οδών   
30 ΤΕΜ.   

5 ΣΥΝΟΛΟ       

6 ΦΠΑ 24%       

7 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
      

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 




