
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Αριθμός Μελέτης:   39 / 2020

                   ΑΔΑΜ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

    ( cpv: 34922100-7)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  22.320,00 € (ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ)
                    

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,   ΙΟΥΝΙΟΣ  2020



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ- 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ     ΕΚΘΕΣΗ  

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού  22.320,00 € (ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%, αντιμετωπίζεται η ανάγκη για προμήθεια και τοποθέτη-
ση πινακίδων ρυθμιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πετρούπολης,
καθώς και η προμήθεια ειδικών χρωμάτων μαζί με την εργασία διαγράμμισης διαβάσεων πεζών. Η δαπάνη
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πετρούπολης, με Κ.Α.
70-6699.0039 και η σχετική πίστωση εμφανίζεται  # 22.320,00 € # (ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙ-
ΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) με τίτλο <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ >>.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   23/06/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

      ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   23/06/2020
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Π.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1
Στύλος με σύστημα αντιροπής 
2",  ύψους 3,00μ. - 3,30 μ. τεμ. 180  20,00 3600,00

2
Στύλος με σύστημα αντιροπής 
2", ύψους 4,00μ. -  4,20 μ. τεμ. 10  30,00 300,00

3 
Στύλος με σύστημα αντιροπής 
2,5" , ύψους 4,00μ. -  4,20 μ. τεμ  12  32,00  384,00

4 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-13 * τεμ. 7  18,00 126,00

5 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-27 τεμ. 1 Με ένδειξη φορτηγού 19,00 19,00

6 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-28 τεμ. 1 Με ένδειξη φορτηγού 19,00 19,00

7 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-8 τεμ. 52
Με αναγραφή: "ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ" 19,00 988,00

8 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-55 τεμ. 61  18,00 1098,00

9 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-8 τεμ. 10  18,00 180,00

10 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-40 τεμ. 16  18,00 288,00

11 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-32 τεμ. 6  - 30 - 18,00 108,00

12 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-39 τεμ. 2  18,00 36,00

13 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-53 τεμ. 1  18,00 18,00

14 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-50δ τεμ. 1  18,00 18,00

15 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-27 τεμ. 15  18,00 270,00

16 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-28 τεμ. 17  18,00 306,00

17 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-7 τεμ. 24  18,00 432,00

18 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 150Χ70 τεμ. 6

Με ενσωματωμένες πινακίδες: αναγ-
γελίας κινδύνου Κ16 και ρυθμιστική

πινακίδα Ρ32 με ένδειξη 30, καθώς και
την αναγραφή: “ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ" 100,00 600,00

19 Πληροφοριακή πινακίδα Π-21 τεμ. 59  18,00 1062,00

20 Πληροφοριακή πινακίδα Π-31 τεμ. 2  18,00 36,00

21 Πρόσθετη πινακίδα Πρ 4α τεμ. 3  11,00 33,00

22 Πρόσθετη πινακίδα Πρ 4γ τεμ. 3  11,00 33,00

23
Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου
Κ-16 τεμ. 6  18,00 108,00

24
Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου
Κ-24 τεμ. 1  18,00 18,00

25 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-40 τεμ. 2
Με αναγραφή: "ΠΛΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ" 19,00 38,00

26 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-41  τεμ.  13   18,00  234,00

27 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-42  τεμ.  13   18,00  234,00

28 Ρυθμιστική πινακίδα Ρ-2  τεμ.  3   18,00  54,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



29
Πλαστικός οριοδείκτης άθραυ-
στος  τεμ. 28 20,00 560,00

30
Σύστημα προειδοποίησης 
διέλευσης σε Διαβάσεις Πεζών  τεμ. 10  680,00  6800,00

 18.000,00

*   Όλα τα σήματα  είναι ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ ΦΠΑ 24% 4.320,00

με διαστάσεις για τις πινακίδες τύπου: Ρ - Φ45, Π - 45*45, Κ - 60  ΣΥΝΟΛΟ 22.320,00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ     

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στην δαπάνη για την προμήθεια στύλων και πινακίδων ρυθμιστικού 
και ενημερωτικού χαρακτήρα και οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες του Δήμου Πετρούπολης. Περιλαμβάνουν
και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όμως απαραίτητη, για την 
πλήρη εκτέλεση της προμήθειας αυτών.  
Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη.
Στους παρακάτω όρους δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1 
Για την προμήθεια ενός στύλου (ιστού στήριξης πινακίδων) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, ονομαστι-
κής διαμέτρου 2 ιντσών, πάχους 4,0mm και μήκους 3,30m. Ο στύλος θα φέρει οπές σε αποστάσεις ανάλο-
γα με τις απαιτήσεις και τις εντολές της υπηρεσία, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική κεφαλή
(τάπα) και στο κάτω άκρο του θα φέρει για την πάκτωση και και σταθεροποίηση με αποφυγή συστροφής,
ηλεκτροσυγκολλημένη λάμα 10*20cm ή εναλλακτικά χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ράβδο Φ14mm μή-
κους 40cm, τοποθετημένη σε διαμπερή οπή επί του στύλου, σε απόσταση 20cm από το κάτω μέρος της
βάσης, 
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 20,00€. 

 
Άρθρο 2

Για την προμήθεια ενός στύλου (ιστού στήριξης πινακίδων) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, ονομαστι-
κής διαμέτρου 2 ιντσών, πάχους 4,0mm και μήκους 4,0 έως 4,2m. Ο στύλος θα φέρει οπές σε αποστάσεις
ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις εντολές της υπηρεσία, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική
κεφαλή (τάπα) και στο κάτω άκρο του θα φέρει για την πάκτωση και σταθεροποίηση με αποφυγή συστρο-
φής, ηλεκτροσυγκολλημένη λάμα 10*20cm ή εναλλακτικά χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ράβδο Φ14mm
μήκους 40cm, τοποθετημένη σε διαμπερή οπή επί του στύλου, σε απόσταση 20cm από το κάτω μέρος της
βάσης, 
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 30,00€. 

Άρθρο 3
Για την προμήθεια ενός στύλου (ιστού στήριξης πινακίδων) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, ονομαστι-
κής διαμέτρου 2,5 ιντσών, πάχους 4,0mm και μήκους 4,0 έως 4,2m. Ο στύλος θα φέρει οπές σε απο-
στάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις εντολές της υπηρεσία, στο άνω άκρο του ηλεκτροσυγκολλημένη
κυκλική κεφαλή (τάπα) και στο κάτω άκρο του θα φέρει για την πάκτωση και σταθεροποίηση με αποφυγή
συστροφής, ηλεκτροσυγκολλημένη λάμα 10*20cm ή εναλλακτικά χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ράβδο
Φ14mm μήκους 40cm, τοποθετημένη σε διαμπερή οπή επί του στύλου, σε απόσταση 20cm από το κάτω
μέρος της βάσης,
θα διατεθούν έως: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 32,00€.

Άρθρο 4
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-13 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 5
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-27 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm με επι-
πλέον ένδειξη (το σχήμα του φορτηγού όπως εμφανίζεται στη Ρ-13),
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 19,00€. 

Άρθρο 6
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-28 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm με επι-
πλέον ένδειξη (το σχήμα του φορτηγού όπως εμφανίζεται στη Ρ-13),
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 19,00€. 

Άρθρο 7
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-8 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm με επι-
πλέον αναγραφή: «ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ»,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 19,00€. 

Άρθρο 8
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-55 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 9
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-8 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 10
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 11
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 (30) μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, δια-
μέτρου Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 



Άρθρο 12
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-39 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 13
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-53 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 14
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-50δ μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, δια-
μέτρου Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€.

Άρθρο 15
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-27 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€.

Άρθρο 16

Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-28 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€.

Άρθρο 17
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-7 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€.

Άρθρο 18
Για την προμήθεια μίας σύνθετης σχολικής πινακίδας μονής όψης, υψηλής αντανακλαστικότητας με φθορί-
ζον κίτρινο υπόβαθρο, με διαστάσεις πλευρών 150Χ70cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος
αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm, με ενσωματωμένες πινακίδες: αναγγελίας κινδύνου Κ16 και ρυθμι-
στική πινακίδα Ρ32 με ένδειξη 30, καθώς και την αναγραφή: “ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ"
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 100,00€.  



Άρθρο 19
Για την προμήθεια μίας πληροφοριακής πινακίδας Π-21 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, πλευ-
ρών  διάστασης 45Χ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2,
πάχους 3mm, 
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€.

Άρθρο 20
Για την προμήθεια μίας πληροφοριακής πινακίδας Π-31 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, πλευ-
ρών  διάστασης 45Χ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2,
πάχους 3mm, 
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€.

Άρθρο 21
Για την προμήθεια μίας πρόσθετης πινακίδας Πρ 4α  μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, πλευρών
διάστασης 40Χ20cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους
3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 11,00€. 

Άρθρο 22
Για την προμήθεια μίας πρόσθετης πινακίδας Πρ 4γ  μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, πλευρών
διάστασης 40Χ20cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους
3mm, 
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 11,00€. 

Άρθρο 23
Για την προμήθεια μίας πινακίδας αναγγελίας κινδύνου Κ-16  μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ,
πλευρών  διάστασης 60cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2,
πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 24
Για την προμήθεια μίας πινακίδας αναγγελίας κινδύνου, προαναγγελίας διπλής κυκλοφορίας Κ-24  μονής
όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, πλευρών  διάστασης 60cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο
κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm, 
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 25
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm, με ένδει-
ξη: “ΠΛΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 19,00€. 



Άρθρο 26
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-41 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 27
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-42 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 28
Για την προμήθεια μίας ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, διαμέτρου
Φ45cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm,
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 18,00€. 

Άρθρο 29
Για την προμήθεια ενός εύκαμπτου επαναφερόμενου πλαστικού κολωνακίου (οριοδείκτη), άθραυστου, κα-
τασκευασμένου  από  ελαστικό  υλικό  (πολυουρεθάνη  PU),  η  στερέωση  του  οποίου  θα  γίνεται  επί  του
εδάφους με την χρήση κοχλιών, θα έχει διαστάσεις περί τα 80 εκατ. ύψος, διάμετρο μεταξύ 8 με 10 εκατ.
και διάμετρο βάσης περί τα 20 εκατ.
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 20,00€. 

Άρθρο  30
Για την προμήθεια συστήματος προειδοποίησης διέλευσης σε Διαβάσεις Πεζών, το οποίο περιλαμβάνει: 

 μία πληροφοριακή πινακίδα Π-21 μονής όψης, αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, πλευρών διάστασης
60Χ60cm, κατασκευασμένη από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2, πάχους 3mm, 

 ένα led box basic 102 με δύο (2) led φανούς διαμέτρου Φ10 εκατ. έκαστος, συγχρονισμένης αναλα-
μπής, πιστοποιημένους σύμφωνα με το πρότυπο EN12352 class L2H,

 φωτοβολταϊκό σύστημα compact, ισχύος 10 W με σύστημα φόρτισης και μπαταρία 12Ah, 
θα διατεθούν έως: 
ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 680,00€. 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ- 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρον 1ο

Αντικείμενο     της     παρούσας     συγγραφής  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικού και ενημερωτικού
χαρακτήρα οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες του Δήμου Πετρούπολης.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες     διατάξεις  

 Η εκτέλεση της  πιο πάνω προμήθειας και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης διέπεται από τις δια-
τάξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα: 
α) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.16) με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β) Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.06) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
γ) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α ́/7.6.10) με θέμα: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
δ) Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.97) με θέμα: «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,  ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3ο

Συμβατικά     στοιχεία  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η σχετική πρόσκληση, 

β) Το Περιγραφικό τιμολόγιο,

γ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς (του αναδόχου),

δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός,

ε) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων,

στ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ζ) Η Τεχνική έκθεση.

Άρθρο 4ο
Ενστάσεις

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της έν-
στασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμ -
βασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτου-
σας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του
Ν.4412/2016).

Άρθρο 5ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, αφού προηγηθεί σχετική απόφαση
του Δημάρχου. Για την συγκεκριμένη προμήθεια πριν την επιλογή αναδόχου, θα προηγηθεί πρόσκληση για
υποβολή προσφοράς σε οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία των υλικών της προ-
μήθειας στην ελληνική αγορά και διαβούλευση με αυτούς που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση. 

Άρθρο 6ο

Εγγυήσεις

Για την παρούσα προμήθεια δεν απαιτούνται τόσο εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης όσο και
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης. 

Άρθρο 7ο

Απόφαση ανάθεσης

Με ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, η απόφαση του Δημάρχου περί ανάθεσης της προμήθειας
δημοσιεύεται άμεσα στο ΚΗΜΔΗΣ (σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης). Η
απόφαση ανάθεσης θα περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτου-
σας αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, γ) όνομα και στοιχεία επικοινω-
νίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτου-
σα αρχή κρίνει απαραίτητη.

Άρθρο 8ο

Σύμβαση

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ, ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε
η σύμβαση είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, αυστηρά στην προθεσμία που θα
ορίσει η αναθέτουσα αρχή, για την υπογραφή αυτής.

Άρθρο 9ο

Τρόπος και χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών

Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στους χώρους που θα υποδειχθούν από την
Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τα τεύχη οδηγιών που θα δοθούν στον
ανάδοχο προμηθευτή.  Για  τα δε  υλικά διαγράμμισης  περιλαμβάνεται  και  η  εργασία  διαγράμμισης στις
θέσεις που υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τεύχη οδηγιών.  Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται σε 5 (πέντε)
ημερολογιακές ημέρες από την εκάστοτε ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της παράδοσης. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια αποδεικτικό, θεωρημένο από κάθε
υπεύθυνο τόπου παράδοσης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης των υπό προμήθεια ει -
δών, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκαν είδη. 

Άρθρο 10ο

Παράταση του χρόνου παράδοσης



Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζονται στη σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου
132 του Ν.4412/16, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πε-
τρούπολης μετά από γνωμοδότηση της κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του Ν.4412/16 Επιτροπής Παρακο-
λούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για την εν λόγω Προμήθεια είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας
αρχής και 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 παράτα-
σης 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 παράδο-
σης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετι -
κού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι παρακάτω προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 11ο

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών

Αν τα υπό προμήθεια είδη φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5%. Το παρα-
πάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας, των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το
ΦΠΑ. 
Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – ή αντικατάσταση των
υπό προμήθεια ειδών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύ -
νεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένω-
σης.

Άρθρο 12ο

Έκπτωση του αναδόχου

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης έκπτωτος κηρύσσεται ο προμηθευτής εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που πε-
ριγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 13ο

Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών

1. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του Ν.4412/16
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης. 
2. Η ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάσει στον τόπο παράδοσης του κάθε είδους προκειμένου να πραγμα-
τοποιήσει την παραλαβή του κατά την ημερομηνία και ώρα που βάσει της ειδοποίησης του προμηθευτή θα
παραδοθεί αυτό. 
3. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους ή μελών της επιτροπής στην παραπάνω ημερομηνία, η Επιτροπή συ-
νεδριάζει μέσα σε χρονικό διάστημα έως τριών εργασίμων ημερών από την παραπάνω ημερομηνία. Σε
κάθε περίπτωση, στη διαδικασία παραλαβής των υλικών θα κληθεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο
προμηθευτής.
4. Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των παραλαμβανόμενων ειδών. Για
την παρούσα προμήθεια, ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με: α) Μακροσκοπική εξέταση και β) Πρακτική δοκι-
μασία. Το κόστος διενέργειας των εν λόγω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
5. Στη συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο μνημονεύονται
και τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, ενώ βάσει αυτού μπορεί: 



      (i) Τα υπό προμήθεια είδη να παραληφθούν ή
      (ii) Τα υπό προμήθεια είδη να παραληφθούν με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προ-
διαγραφές της σύμβασης ή
       (iii) Τα υπό προμήθεια είδη να απορριφθούν. 
6. Στην περίπτωση παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών με παρατηρήσεις, στο σχετικό πρωτόκολλο ανα-
φέρονται οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους της σύμβασης και η Επιτροπή διατυπώνει αι-
τιολογημένα τη γνώμη της για το αν τα υπό προμήθεια είδη είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορί-
ζονται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις
των υπό προμήθεια ειδών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και ότι αυτά μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, με ή χωρίς έκπτωση
επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου
που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υπό προμήθεια ειδών επηρεάζουν την καταλληλότητα
τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τα υπό προμήθεια
είδη απορρίπτονται. 
7. Για τα υλικά που απορρίπτονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής λόγω παρεκκλίσε -
ων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους.
8. Ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μπορεί να παραπεμ-
φθεί για επανεξέταση περιπτώσεις υπό προμήθεια ειδών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των ελέγχων που διενέργησε η πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρακο-
λούθησης  και  Παραλαβής.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  συγκροτείται  η  προβλεπόμενη  στο  άρθρο  221,
παρ.11β του Ν.4412/16 δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία προβαίνει εκ
νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο πα-
ραλαβής ή απόρριψης και γενικά ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω για την πρωτοβάθ-
μια Επιτροπή. 
9. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, υπο-
βάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης  της  σχετικής  απόφασης.  Τα  έξοδα  της  εν  λόγω Επιτροπής  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,
εφόσον Τα υπό προμήθεια είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά κατα-
λογίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του
προμηθευτή ή εισπράττονται με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 
10. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής, πρωτοβάθ-
μιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 
11. Τα υπό προμήθεια είδη τίθενται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή του
από το Δήμο.

Άρθρο 14ο

Αυτοδίκαιη παραλαβή

Αν η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρεί -
ται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου. Εκδίδεται
δια το λόγο αυτό σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπη-
ρεσία που παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό προσκόμισης τού-
των. Σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, η Υπηρεσία που παρακολουθεί τις αποθήκες του Δήμου θα εκ-
δώσει δελτίο εισαγωγής των υπό προμήθεια ειδών και εγγραφής των στα βιβλία της, προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγμα-
τοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
Επιτροπής που δεν πραγματοποίησαν την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η πα-
ραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την
σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από
την αρχική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.



Άρθρο 15ο

Τρόπος πληρωμής

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παραλαβές των υλικών εκδίδονται τα αντίστοιχα εντάλ-
ματα πληρωμής τα οποία εξοφλούνται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 16ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνε-
ται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, για την οποία εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Οποιαδήποτε άλλη
κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής Προμήθειας βαραίνει τον εν
λόγω φορέα. 
2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ- 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο     1  ο  
Σκοπός της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια πινακίδων ρυθμιστικού και ενημερωτικού χα-
ρακτήρα οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες του Δήμου Πετρούπολης.

Άρθρο     2  ο  
Νομικό     καθεστώς     που     διέπει     την     εκτέλεση     της     προμήθειας και την υπογραφή της  

σχετικής σύμβασης

Οι διατάξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.

Άρθρον     3  ο  
Χρόνος     εγγύησης     καλής     συμπεριφοράς  

Ο χρόνος εγγύησης καλής συμπεριφοράς των υπό προμήθεια ειδών θα καθορισθεί με την προσφορά των
διαγωνιζομένων και, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα
(12) μηνών.
Ο καθορισμός του παραπάνω χρόνου θα γίνει δια υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/95 από τον προμηθευ-
τή.

Άρθρον     4  ο  
Προδιαγραφές     υλικών  

Σε κάθε περίπτωση, τα υπό προμήθεια υλικά θα πληρούν τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως αυτές
έχουν θεσμοθετηθεί κατά καιρούς.

Άρθρον     5  ο  
Πληρωμές     του     αναδόχου  

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παραλαβές των υλικών εκδίδονται τα αντίστοιχα χρη-
ματικά εντάλματα πληρωμών (Χ.Ε.Π.) τα οποία εξοφλούνται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πε-
τρούπολης.

Άρθρον     6  ο  
Υπέρβαση     προϋπολογισμού   –   Αυξομείωση     ποσοτήτων     της     προμήθειας  

Ο Δήμος στην περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρης (τεχνικά) προσφοράς εντός του ποσού προϋπολογισμού
για τμήμα της προμήθειας, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αποδεκτή προσφορά υπερβαίνοντας το πολύ έως
20% τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου τμήματος, χωρίς όμως να γίνεται υπέρβαση του συνολικού
προϋπολογισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην αυξομείωση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια υλι-
κών σε ποσοστό που μπορεί να ανέλθει και στο 30%. Η αύξηση των ποσοτήτων δεν μπορεί να επιφέρει
υπέρβαση του ποσού, του εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό του Δήμου, του σχετικού Κ.Α. της προμή-
θειας.
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