
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμός Μελέτης:  37/2022 

 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

με τίτλο: 
«Προμήθεια πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» 

Δήμου Ληξουρίου 
(CPV: 34992200-9) (Κ.Α.Ε: 64.7135.06 έτους 2022) 

 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (με ΦΠΑ): 20.000,00 ευρώ 
 
 
 
 
 
 

ΛΗΞΟΥΡΙ,  Απρίλιος  2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 



 
Μελέτης Προμήθειας Υλικών με τίτλο: 

«Προμήθεια πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )» Δήμου 
Ληξουρίου 

(CPV:34992200-9)  (Κ.Α.Ε: 64.7135.06 έτους 2022) 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΙΤΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων  του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων πινακίδων  

του Δήμου Ληξουρίου (οδικό δίκτυο, κοινόχρηστοι χώροι, κλπ) εξαιτίας κυρίως, αφενός 

της χρονίζουσας ανάγκης ανανέωσης της  ήδη υπάρχουσας σήμανσης και αφετέρου 

της ανάγκης πλήρους και ασφαλούς κυκλοφορίας των συμπολιτών μας και των 

,ολοένα και αυξανόμενων, επισκεπτών του τόπου μας δεδομένου ότι οι 

πληροφοριακές πινακίδες έχουν να αντικατασταθούν τα δέκα τουλάχιστον τελευταία 

χρόνια και οι φθορές τους τις κάνει μη λειτουργικές. 

2. ΔΑΠΑΝΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 Η συνολική δαπάνη της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται στον Προϋπολογισμό της μελέτης. 

 Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του 

Δήμου Ληξουρίου με Κ.Α.Ε 64.7135.06. 

 Κωδικός CPV: 34992200-9 Οδικά σήματα. 

 Η εκτέλεση της προμήθειας μπορεί να πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του 

άρθρου 118 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147Α) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί 

προμηθειών διατάξεις. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Τα υπό προμήθεια υλικά  που περιλαμβάνονται στη μελέτη, αφορούν: 

πληροφοριακές πινακίδες Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα υλικά τοποθέτησής 

τους  

Ληξούρι Απρίλιος 2022 
   

  Ο Ελέγξας&θεωρήσας 

 Ο συντάξας 
 ο Προϊστάμενος  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ληξουρίου 

 
 
 

  

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

 

 Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
διπλ. Π/Μ ΠΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Μελέτης Προμήθειας Υλικών με τίτλο: 
«Προμήθεια πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )» 

Δήμου Ληξουρίου 
(CPV: 34992200-9) (Κ.Α.Ε: 64.7135.06 έτους 2022) 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  διαφόρων 
διαστάσεων και σχήματος  

M2 80 150,00 € 12.000,00 € 

2 

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος 
Φ2'' και πάχους τοιχώματος 
≥2mm στήριξης πινακίδων 

μεσαίου, μεγάλου και μικρού  
μεγέθους, 

TΕΜ 150 27,52 €    4.128,00 € 

   
   

   
 ΣΥΝΟΛΟ 

16.128,00 € 

   
ΦΠΑ 24% 

3.870,72€ 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ και 

στρογγυλοποίηση 1,28 20.000,00€ 

 
 
 
 

Ληξούρι Απρίλιος 2022 
   

Ο ελέγξας&θεωρήσας 

 Ο συντάξας 
 ο Προϊστάμενος  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ληξουρίου 

 
 
 

  

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

 

 Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
διπλ. Π/Μ ΠΕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Μελέτης Προμήθειας Υλικών με τίτλο: 
«Προμήθεια πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )» 

Δήμου Ληξουρίου 
(CPV: 34992200-9) (Κ.Α.Ε: 64.7135.06 έτους 2022) 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 
Όλα τα υλικά, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά 

ISO, να διαθέτουν πιστοποίηση CE, να είναι καινούρια, να έχουν εγγύηση, να είναι 
άριστης και σύγχρονης κατασκευής. 

Στην αξία των υλικών συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς στη θέση που θα 
υποδειχθεί από το Δήμο Ληξουρίου. 
 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
Οι προσκομιζόμενες πινακίδες, θα συνοδεύονται από πρόσφατα πιστοποιητικά 

δοκιμής του ελάσματος και των ανακλαστικών μεμβρανών, εκδόσεως 
αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 

Στο πίσω μέρος της κάθε πινακίδας ΚΟΚ, θα αναγράφονται με μαύρο χρώμα οι 
ακόλουθες επιγραφές: ''ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΧΡΟΝΟΥ'' και ''όνομα & στοιχεία προμηθευτή'' , καθώς επίσης 
και η πηγή χρηματοδότησης της εν λόγω δαπάνης, ήτοι από το Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.. 

Το μέγεθος των πινακίδων επιλέγεται σε σχέση, με την ταχύτητα που κινούνται τα 
οχήματα της οδού (κατηγορία οδού) για την ασφαλέστερη κατανόηση της ένδειξης 
τους, ενώ περιορίζεται κυρίως από λόγους διαθεσιμότητας του χώρου (ιδιαίτερα σε 
αστικές περιοχές και αισθητικού κάλους), ενώ εξετάζονται και οι ειδικές επιτόπου 
συνθήκες. Οι διαστάσεις των πινακίδων που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο 
Ληξουρίου, διακρίνονται κυρίως στα ακόλουθα μεγέθη: 

• Μικρού Μεσαίου και Μεγάλου μεγέθους: 
 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
 
Η Πληροφοριακή πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα κράματος 
αλουμινίου  πάχους 2mm και η εμπρόσθια όψη της θα καλύπτεται πλήρως από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και θα φέρει αναγραφές 
και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη.  
Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίων στους 
στύλους. Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα 
αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα 
είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 1461  
Από την πίσω πλευρά, οι πινακίδες θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι υψηλής 
αντοχής, και θα αναγράφεται η ένδειξη: «ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», ο μήνας 
παραγωγής (π.χ. «04/2022»), τα στοιχεία του κατασκευαστή, καθώς και «Η 
καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται με φυλάκιση, ΚΟΚ, άρθρο 10 παρ.10».  
Οι  Πληροφοριακές Πινακίδες θα υποδεικνύονται στον προμηθευτή από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου   κατά την παραγγελία της προμήθειας, όσον αφορά στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά (χρώματα, διαστάσεις, αναγραφόμενα κλπ.). 



Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 
9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001:2018 ή ισοδύναμα από 
διαπιστευμένο φορέα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή  μεταλλικών πινακίδων 
οδοσήμανσης - ονοματοδοσίας και την ψηφιακή εκτύπωση πάνω σε μέταλλο. 
 
Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ 1,5'' ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ≥ 
2mm ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ.05-04-07-00, το ΒΜ.5/0/40124/30.9.1980, τον 
ΕΛΟΤ.ΕΝ.10255 και τις ΟΜΟΕ. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
Ο Στύλος πινακίδας  θα είναι από χαλυβδοσωλήνα , με τάπα στην κορυφή του και τις 
κατάλληλες οπές για την τοποθέτηση πινακίδων  . Ο στύλος στήριξης των πινακίδων 
θα είναι με ραφή. 
Τα χαρακτηριστικά του θα είναι τα εξής: 
Εμφάνιση εσωτερική: στρογγυλή 
Εμφάνιση εξωτερική: στρογγυλή 
Πάχος τοιχώματος: 2,00χιλ. 
Τύπος βαψίματος: ηλεκτροστατική βαφή 
Διάμετρος πασσάλου: 1,5 ιντσών  
Μήκος πασσάλου: 3,00 - 3,30 μέτρα 
 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 
9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία ISO  45001:2018 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο 
φορέα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή  μεταλλικών πινακίδων οδοσήμανσης-
ονοματοδοσίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  
    ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 



 

  

 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 



 
 
 
 

Ληξούρι ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 
 

   
 Ο ελέγξας&θεωρήσας 

 Ο συντάξας 
 ο Προϊστάμενος  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ληξουρίου 

 
 
 

  

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 

 

 Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
διπλ. Π/Μ ΠΕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Μελέτης Προμήθειας Υλικών με τίτλο: 
«Προμήθεια πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )» Δήμου 

Ληξουρίου 
(CPV: 34992200-9 ) (Κ.Α.Ε: 64.7135.06 έτους 2022) 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ διαφόρων 
διαστάσεων και σχήματος  

M2        80   

2 

Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος 
Φ2'' και πάχους τοιχώματος ≥2mm 
στήριξης πινακίδων μεσαίου, μεγάλου 
και μικρού  μεγέθους, 

TΕΜ       150   

   
   

   
 ΣΥΝΟΛΟ 

 

   
ΦΠΑ 24% 

 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

 
Συμπληρώνεται από την επιτροπή Αξιολόγησης, 

ΑΝΕΥ  ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Ο Προσφέρων 
 
 
 

 
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Μελέτης Προμήθειας Υλικών με τίτλο: 
«Προμήθεια πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )» Δήμου 

Ληξουρίου 
(CPV: 34992200-9 ) (Κ.Α.Ε: 64.7135.06 έτους 2022) 

 
 
 
 
Άρθρο 1ο : 
Αντικείμενο συγγραφής 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά στους γενικούς 
συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό 
με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Άρθρο 2ο : 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
2. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021) « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων» 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
7. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του 
Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
8. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
9. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €  20.000,00      ( είκοσι  χιλιάδες 
ευρώ      )  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το 
άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 50 του ν. 4782/21 
με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον έναν οικονομικό 
φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.  
Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 
4782/21. 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και 
του άρ.74  όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα άρθρο 22 και 23 του ν 4782/21 
οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού 
μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό οικείου 
επαγγελματικού επιμελητηρίου  . 
 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 



Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα 
προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης γίνεται δεκτή και για τις 
δύο ομάδες των υπό προμήθεια ειδών. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της 
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα 
είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και 
της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 
παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση 
της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού 
προσφοράς της παρούσας μελέτης. 
Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής 
Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς.   
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να 
προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 2 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που απαιτείται.  
     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως και 31-8-2022    με ημερομηνία έναρξης την 
ημερομηνία υπογραφής της. 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας 
και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην κατάθεση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό οικείου 
επαγγελματικού επιμελητηρίου.  
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

• Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους.  

• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι 
πληροί τις προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωμής.  

• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται 
στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

      Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 
201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν 
μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα 
καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης 
της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν 
από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
ΑΡΘΡΟ 7ο -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη 
διαδικασία σύμβασης  (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016  όπως έχει τροποποιηθεί- αντικατασταθεί και ισχύει,  
β) οι όροι της σύμβασης και  



γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς 
επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  
και 130 του ίδιου Νόμου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι 
εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 
4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν 
όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις 
και επανορθώσεις. 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά κηρύσσεται 
έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από το άρθρο 78 του ν. 4782/21. 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή  υλικών σήμανσης  , όπως προβλέπονται στην τεχνική έκθεση ,   θα γίνει  εντός 2 
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του αναδόχου προς τον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή  
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται έως και 31-8-2022. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
Β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
Γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο 
παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, 
μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
Άρθρο 11ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
Άρθρο 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της 
Κεφαλλονιάς. 
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