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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 68  / 2021 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Κ.Ο.Κ.» 

 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

ΦΠΑ 
24% 

 4.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 

Κ.Α.: 02.30.7135.005 

CPV: 

 

Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες: 34992000-7 

Οδικά σήματα: 34992200-9  

Στύλοι πινακίδων σήμανσης:34928472-7 

Εξοπλισμός ελέγχου, ασφάλειας &  
σηματοδότησης οδών: 34996000-5 

      
 

Ο καταμερισμός των δαπανών στα οικονομικά έτη 2021-2022 είναι ως εξής:  

Οικονομικά Έτη 2021-2022 Για υλικά Για ΦΠΑ 24,0% 
Σύνολα ανά 

Έτος 

για το Ο.Ε. 2021: 6.451,61 € 1.548,39 € 8.000,00 € 

για το Ο.Ε. 2022: 13.548,39 € 3.251,61 € 16.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 20.000,00 € 4.800,00 € 24.800,00 € 

Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2021-2022 24.800,00 € 

 
ΕΤΟΣ: 2021  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια υλικών και πινακίδων κυκλοφορίας που θα 

χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ανάγκες τόσο της συντήρησης (αντικατάσταση 

φθαρμένων) όσο και της σωστότερης (τοποθέτηση νέων) κατακόρυφης σήμανσης των οδών 

του Δήμου. Θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου, για την διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας των οχημάτων, την αποφυγή ατυχημάτων, την πληροφόρηση των κατοίκων και 

των επισκεπτών, με σκοπό την εύρυθμη κυκλοφορία.  

Η προμήθεια που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις  

 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 αυτοδιοικητικών 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 014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α ́ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύσουν, 

 του Ν. 4555/2018 <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»] >, (ΦΕΚ Α 133/19-07-2018). 

 
Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προμήθεια έχουν ταξινομηθεί στους ακόλουθους κωδικούς 

του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV 2008): 

Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες: 34992000-7 

Οδικά σήματα: 34992200-9  

Στύλοι πινακίδων σήμανσης:34928472-7 

Εξοπλισμός ελέγχου, ασφάλειας & σηματοδότησης οδών: 34996000-5 
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Προσφορές υποβάλλονται για το ΣΥΝΟΛΟ των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στο μέρος 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του παρόντος.  

Η συνολική χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου μετά 

από την έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση 

με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).  

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.  

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή,  

εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από Ίδιους πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 

02.30.7135.005). 

 
 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ι. Κίτσος 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
Δ/νσης  

 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

 

Η προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας και υλικών θα καλύψει ανάγκες τόσο της συντήρησης 

όσο και της σωστότερης κατακόρυφης σήμανσης των οδών του Δήμου.  

Στην μελέτη προβλέπεται η προμήθεια :  

 Πινακίδων απαγορευτικών, ρυθμιστικών και αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακών, 

ειδικών πληροφοριακών που τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που 

χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς 

τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται και παρέχουν πληροφορίες για την 

διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κ.λ.π.).  

 Στύλων στήριξης  

 Καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας  

 Ανακλαστήρων οδοστρώματος 

Ειδικότερα τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται σε δύο ομάδες Α και Β που αποτελούνται από :  

Ομάδα Α : προμήθεια πινακίδων - στύλων στήριξης  

1. Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ), σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45m 

2. Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ 70, Ρ71), διαστάσεων 0,60Χ0,40m  

3. Πινακίδες ρυθμιστικές, (Ρ-43, Ρ-44, Ρ-60, Ρ-61), διαστάσεων 0,45Χ0,45m  

4. Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ-2) STOP, οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ  

5. Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ-2 STOP), οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,90μ 

6. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ), σχήμα τριγωνικό μήκους πλευράς 0,60m  

7. Πινακίδες πληροφοριακές (Π-21, Π-23, Π-25, Π-31, Π-94 κλπ), διαστάσεων 0,45Χ0,45m  

8. Ειδικές Πινακίδες για σήμανση σε σχολεία με φθορίζουσες αντανακλαστικές μεμβράνες 

9. Πινακίδες πληροφοριακές (Π-04, Π-05, Π-28 κλπ), διαστάσεων 0,60Χ0,40m  

10. Πινακίδες πληροφοριακές (Π) και πρόσθετες πληροφοριακές (Πρ)  

11. Στύλοι πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, ονομαστικής διαμέτρου 1 ½’’ 

12. Στύλοι πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, ονομαστικής διαμέτρου 2’’ 

Ομάδα Β: Προϊόντα Οδικής Ασφάλειας & Εξοπλισμού οδών  

1. Μεταλλικοί Ανακλαστήρες Οδοστρώματος (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ) (συμπεριλαμβάνεται η εποξειδική 

κόλλα δύο συστατικών που απαιτείται για την τοποθέτησή τους) 

2. Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας κυρτός Φ60 πολυκαρβονικός – άθραυστος  
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Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης και σύγχρονης κατασκευής και να έχουν 

εγγύηση. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά ISO και να 

διαθέτουν πιστοποίηση CE. Επίσης όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη.  

 

Άρθρο 2ο : Ισχύον νομικό πλαίσιο (Υλικών κατακόρυφης σήμανσης) 

Τα Υλικά κατακόρυφης σήμανσης θα πρέπει να συμμορφώνονται κατά περίπτωση με τις 

παρακάτω Ευρωπαϊκές και Ελληνικές προδιαγραφές: 

- Ν.2696/99 (ΦΕΚ57/Α’/23-3-1999) Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

- Π.Τ.Π. του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ήτοι Σ301-74A, Σ303-74A,Σ305-74, Σ306-74 

- ΦΕΚ 676 Β/6-07-74 Πινακίδες Σημάνσεως Οδών  
- Οδηγία 1-92 της ΓΓΔΕ (ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης 

Τυπικού Οδικού Δικτύου 

- ΦΕΚ 654/Β’/31-12-1986 ( Προδιαγραφές Σ-310 & Σ-311 –Προδιαγραφές χρωμάτων 

επιφάνειας και οπισθανακλαστικά υλικών των πινακίδων σημάνσεως οδών 

- ΦΕΚ1061/Β’/13-10-1980 Περί εγκρίσεως Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής (Π.Τ.Π.) 

Μεταλλικών στύλων στηρίξεως πινακίδων σημάνσεως οδών 

- ΦΕΚ 953/Β’/24-10-1997 Έγκριση προσωρινής τεχνικής προδιαγραφής αντανακλαστικότητας 

πινακίδων σήμανσης οδών 

- ΦΕΚ 121/Β’/23-03-1983 Έγκριση πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως εκτελούμενων 

έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών. 

- ΦΕΚ 954/Β’/31-12-1986 Προδιαγραφές χρωμάτων επιφανείας και οπισθανακλαστικών υλικών 

των πινακίδων σημάνσεως οδών Σ-310 & Σ-311. 

- Κ-1519, Κ-1520, Κ-1521 λεπτομερειακά σχέδια του Υπουργείου Δημοσίων Έργων: 

- Κ-1567 (1974) Σχέδια κατασκευής πρόσθετων πινακίδων (Πρ. 1 έως Πρ. 4γ) 

- ΦΕΚ 905Β/20-05-2011 έγκριση ΟΜΟΕ -7 Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς (ΟΜΟΕ-

ΣΕΕΟ) και ΟΜΟΕ -6 Κατακόρυφη σήμανση αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ –ΚΣΑ) 

- ΕΤΕΠ 05-04-06-00 Πινακίδες σταθερού περιεχομένου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1  

- ΟΜΟΕ -9 Κατακόρυφη Σήμανση Οδών (ΟΜΟΕ –ΚΣΟ) 

- Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/733/6-7-2001 Γεν. Γραμματέα ΔΕ/ΥΠΕΧΩΔ 

- Απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ2302Β/16-9-2013) Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 

κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές 

σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας. 
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Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών  

 

1) Πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ. 

Τα υλικά και η κατασκευή των πινακίδων θα πρέπει να συμμορφώνονται κατά περίπτωση με τις 

σχετικές διατάξεις για την κατακόρυφη σήμανση των οδών, που αναφέρονται ανωτέρω (άρθρο 

2). Θα είναι από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η 

εμπρόσθια όψη του οποίου θα καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική μεμβράνη 

αντανακλαστικότητας τύπου Ι και ΙΙ ανάλογα με την οδό, το είδος (ρυθμιστικές, κινδύνου, 

πληροφοριακές) και τη θέση τους, σύμφωνα με τους πίνακες του ΦΈΚ953/Β/24-10-97, 

οκταετούς διάρκειας και πάχους 0,08mm. Αναλυτικά :  

- Οι γωνίες των πινακίδων πρέπει να είναι μορφής κυκλικού τόξου και οι διαστάσεις τους να 

συμφωνούν με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ΟΜΟΕ. 

- Το υπόβαθρο των πινακίδων θα αποτελείται κατά προτίμηση από ένα το πολύ δύο τεμάχια 

ανακλαστικής μεμβράνης.  

- Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων ή του αυτού χρώματος ανακλαστικών μεμβρανών πρέπει να 

είναι αφανείς και η εν γένει εμφάνιση των πινακίδων άψογη.  

- Εάν για τα μελανά σύμβολα χρησιμοποιηθεί μεμβράνη αυτά πρέπει να αποτελούνται από ένα 

ενιαίο τεμάχιο.  

- Κάθε πλευρά του περιθωρίου της πινακίδας πρέπει να αποτελείται από ενιαίο κομμάτι 

ανακλαστικής μεμβράνης.  

- Η κάθε πινακίδα θα φέρει δυο οπές για την απ’ ευθείας στερέωσή της πάνω στους ιστούς και 

από την πίσω πλευρά της θα είναι βαμμένη με ειδικό ντουκόχρωμα (με χρώμα γκρι φούρνου) 

και για την ασφάλειά της θα γράφει στην Ελληνική γλώσσα με μαύρο χρώμα την φράση 

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» ή «Η καταστροφή των πινακίδων 

τιμωρείται κλπ» σύμφωνα με τον ΚΟΚ άρθρο 10 παράγραφος 10. Ταυτόχρονα κάθε πινακίδα θα 

φέρει, δεξιά και κάτω επί της οπίσθιας όψης, ανάγλυφο δια συμπιέσεως το όνομα του 

κατασκευαστή και το έτος κατασκευής με ψηφία ύψους 1εκ.  

- Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από όλα τα μεταλλικά υλικά στήριξης γαλβανισμένα, (ελάσματα, 

βίδες κ.λ.π.), που είναι απαραίτητα για την ανάρτησή τους σε μεταλλικούς ιστούς. 

- Τα επί της κύριας όψης των πινακίδων μελανά σύμβολα, σε ότι αφορά την θέση, την μορφή 

και τις διαστάσεις αυτών, όπως και το πλάτος των περιθωρίων, θα είναι απολύτως σύμφωνα με 

τα λεπτομερειακά σχέδια πινακίδων Κ-1519 και Κ-1520 του Τμήματος Κυκλοφορίας του 

Υπουργείου Δημοσίων. 
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- Η διάρκεια ζωής των άνω πινακίδων με διατήρηση τελείως αναλλοίωτη των αποχρώσεων των 

χρωμάτων, της αντανακλαστικότητας και των λοιπών ιδιοτήτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 

πενταετής. Κατά το διάστημα αυτό σε περίπτωση ζημιών οφειλόμενων σε ατμοσφαιρικές 

επιδράσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αντικατάσταση αυτών με δαπάνες του. 

- Οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες που υπερβαίνουν το 1τ.μ. θα ενισχύονται με πρόσθετες 

νευρώσεις ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές.  

- O προμηθευτής υποχρεούται να κάνει προσχέδια και μακέτες, εφόσον του ζητηθούν 

προκειμένου να δοθεί και να ολοκληρωθεί η παραγγελία για την κατασκευή των πινακίδων.  

Αντανακλαστικές Μεμβράνες:  

Είναι μεμβράνες χρησιμοποιούμενες για τα μη μελανά στοιχεία της πινακίδας. Με βάση την 

ένταση της αντανακλαστικότητας, οι πινακίδες θα πρέπει να έχουν αντανακλαστικότητα τύπου Ι 

και ΙΙ.  

Τα χρώματα των μεμβρανών καθορίζονται:  

i. Στην Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Σ311, ΦΕΚ 954-τεύχος Β/1986 

ii. Στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων του ΥΠΕΧΩΔΕ 

(έγκριση: ΔΜΕΟ/ε/0/733 Ιούλιος 2001).  

Μη αντανακλαστικές Μεμβράνες: 

Είναι μεμβράνες χρησιμοποιούμενες για τα μελανά στοιχεία της πινακίδας  

Αντιρρυπαντικές Μεμβράνες:   

Είναι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται σε πινακίδες τοποθετούμενες σε θέση προσιτή για 

τυχόν βανδαλισμό αλλοίωσης της εικόνας τους (graffiti).  

Φθορίζουσες αντανακλαστικές Μεμβράνες:Χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρο για σχολικές 

πινακίδες ή πινακίδες που υποδηλώνουν σημαντικούς κινδύνους 

 Όλες οι μεμβράνες είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και  

καλύπτονται από πιστοποιητικό CE και ISO9001. 

 

2) Στύλοι Πινακίδων  

- Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, ονομαστικής διαμέτρου 1 ½, πάχους 

τοιχωμάτων 2 χλστ. τουλάχιστον, και μήκους 3,00 µ.. κατάλληλος για στερέωση μίας πινακίδας 

οδικής σήμανσης. Στο άνω άκρο του θα φέρει  ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο 

κάτω άκρο του θα φέρει οπή, διαμέτρου 1,80 εκ., σε απόσταση 20 εκ. από το κάτω μέρος της 

βάσης.   

- Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, ονομαστικής διαμέτρου 2΄΄, πάχους 

τοιχωμάτων 3 χλστ. τουλάχιστον και μήκους 3,30 µ.. Ο στύλος θα φέρει οπές σε αποστάσεις 

κατάλληλες για την στήριξη δύο (2) πινακίδων οδικής σήμανσης. Στο άνω άκρο του θα φέρει 
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ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο κάτω άκρο του θα φέρει οπή, διαμέτρου 1,80 

εκ., σε απόσταση 20 εκ. από το κάτω μέρος της βάσης. 

 

3) Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας  

Οδικός καθρέφτης ασφαλείας κυρτός, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου εύρους Φ6Ο από 

πολυκαρμπονικό - υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και μη 

ανάκλασης των ακτινών του ηλίου (αντιθαμβωτικός), με γείσο (καπελάκι) και βάση για στήριξη 

σε κολώνα – στύλο, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, 

με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.  

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίων στους στύλους.  

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, 

επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της 

προμήθειας. 

 

4) Μεταλλικοί Ανακλαστήρες Οδοστρώματος (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ) (συμπεριλαμβάνεται η εποξειδική 

κόλλα δύο συστατικών που απαιτείται για την τοποθέτησή τους) 

Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα 

αλουμινίου AISi12. 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 η κάθε όψη αποτελείται από μεγάλης 

επιφάνειας πολυπρισματικά πολυκαρβονικά σώματα (τύπος Ρ3). 

Η βάση τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη, ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να 

γίνεται ένα σώμα με το υπόστρωμα. Είναι υλικό εξαιρετικά μεγάλης αντοχής, για σταθερή στο 

χρόνο απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα. Η κάτω επιφάνεια τους είναι επίπεδη με 

στέλεχος πάκτωσης. Διατίθεται μαζί με την κόλλα δύο συστατικών. 

Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1463-1:2009. Πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0255. Η τοποθέτησή τους γίνεται με επάλειψη εποξειδικής κόλλας 

δύο συστατικών στην κάτω επιφάνειά τους. 

Τύπος P3A, Διαστάσεις (mm) 105×95, Ύψος (mm) 14, Μήκος στελέχους (mm) 50, Διάμετρος 

στελέχους (mm) 19-21 

 

Άρθρο 4ο : Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου 

- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

- Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
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- Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά 

 

Άρθρο 5ο : Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

 

Συνοδευτικά με την κάθε Τεχνική Προσφορά πρέπει να δοθούν από έκαστο συμμετέχοντα όλα 

εκείνα τα τεχνικά στοιχεία (Τεχνικά φυλλάδια) , τα οποία θα παρέχουν στην Υπηρεσία την 

δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας των γενικών και τεχνικών 

χαρακτηριστικών για των προσφερόμενων προϊόντων.  

Κάθε Τεχνική Προσφορά εκάστου προσφερόμενου προϊόντος, πρέπει να συνοδεύεται από τα 

κατωτέρω στοιχεία: 

1) Υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην 

οποία ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει την δέσμευση του ως προς το 

περιεχόμενο και τις ελάχιστες απαιτήσεις των «Τεχνικών Προδιαγραφών». 

Επίσης  θα δηλώνει αναλυτικά για κάθε ένα επί μέρους είδος: Τον Κατασκευαστικό Οίκο και τα 

σημεία παραγωγής-εγκατάστασης του/των κατασκευαστικών οίκων.  

2) Πιστοποιητικά-βεβαιώσεις. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προμηθευτές πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα: 

Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού, των κατασκευαστών, για κατασκευή (κατ’ 

ελάχιστον) των υπό προμήθεια ειδών αντίστοιχα ή Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο 

αυτού, των προμηθευτών για εμπορία των υπό προμήθεια ειδών αντίστοιχα, με τα οποία θα 

βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της 

ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να 

παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά 

Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση. Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από 

οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη. 

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 

Οι πιστοποιήσεις ποιότητος ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008) που θα 

προσκομιστούν για τα προδιαγραφόμενα υλικά θα πρέπει να είναι των εταιριών οι οποίες 

δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα (Υπεύθυνη Δήλωση 1) ανωτέρω).  

Σημείωση :Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» 

Σελίδα 10 από 18 
 

 

 

Άρθρο 6ο : Έλεγχος Πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου: 

•Έλεγχος των πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τις 

παραληφθείσες στο εργοτάξιο πινακίδας / ανακλαστικότητας, χαρακτηριστικά μεμβρανών, 

υλικό κατασκευής, ποιότητα γαλβανίσματος εξαρτημάτων κ.λ.π.).  

•Έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι πινακίδες δεν έχουν υποστεί κακώσεις κατά την 

μεταφορά ή φορτοεκφόρτωση (στρέβλωση, αποκόλληση, κ.λ.π.).  

•Έλεγχος εάν τα περιεχόμενα και οι διαστάσεις των πινακίδων συμμορφώνονται με τα 

προβλεπόμενα στη μελέτη.  

•Έλεγχος του πάχους του φύλλου αλουμινίου των πινακίδων με παχύμετρο.  

•Έλεγχος της αναγραφής του κωδικού αριθμού της πινακίδας, του ονόματος του 

κατασκευαστή και του έτους κατασκευής στην πίσω πλευρά της πινακίδας.  

 

 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ι. Κίτσος 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
Δ/νσης  

 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδας των υλικών, για την 

ολοκλήρωση της παραπάνω προμήθειας. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες παραδοτέου υλικού 

έτοιμου προς χρήση.  

1.2 Οι τιμές μονάδας περιλαμβάνουν τη μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στο 

τόπο παράδοσης, τις φορτοεκφορτώσεις το χαμένο χρόνο και τη σταλία.  

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο της προμήθειας.  

1.4 Η προμήθεια των υλικών θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

1.5 Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου. 

 
2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 
Ομάδα Α : προμήθεια πινακίδων - στύλων στήριξης 

Α.Τ. 1 : Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ)  

Ρυθμιστικές πινακίδες σήμανσης οδού, από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 3,00 mm 

καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη οκταετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 

mm, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, 

με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως 

εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης των πινακίδων στους στύλους ήτοι προμήθεια, χρώματα 

και μεταφορά σε θέση που θα υποδείξει ο Εργοδότης. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 

1.1 Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ), σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45m - τύπου Ι 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι έξι ευρώ            (Αριθμητικά) : 26,00 € 

1.2 Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ), σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,45m - τύπου ΙΙ 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τριάνυα ευρώ            (Αριθμητικά) : 30,00€ 

1.3 Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ 70, Ρ71), διαστάσεων 0,60Χ0,40m - τύπου Ι 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τριάντα πέντε ευρώ    (Αριθμητικά) : 35,00€ 

1.4 Πινακίδες ρυθμιστικές, (Ρ-43, Ρ-60 κλπ), διαστάσεων 0,45Χ0,45m - τύπου Ι 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι οκτώ ευρώ      (Αριθμητικά) : 28,00€ 

1.5 Πινακίδες ρυθμιστικές, (Ρ-43, Ρ-60 κλπ), διαστάσεων 0,45Χ0,45m - τύπου ΙΙ 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τριάντα τρία ευρώ     (Αριθμητικά) : 33,00€ 
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1.6 Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ-2) STOP, σχήμα κανονικό οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε τετράγωνο 

πλευράς 0,60μ - τύπου ΙΙ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (Αριθμητικά) : 43,20€ 
1.7 Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ-2 STOP), σχήμα κανονικό οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε τετράγωνο 

πλευράς 0,90μ- τύπου ΙΙ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ ευρώ            (Αριθμητικά) : 98,00€ 

 

Α.Τ. 2 : Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ)πλευράς 0,60m - τύπου ΙΙ 

Πινακίδες κινδύνου σχήμα τριγωνικό μήκους πλευράς 0,60m, από φύλλο κράματος αλουμινίου 

πάχους 3,00 mm καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ δεκααετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. 

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης των πινακίδων 

στους στύλους ήτοι προμήθεια, χρώματα και μεταφορά σε θέση που θα υποδείξει ο Εργοδότης. 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τροάντα ευρώ            (Αριθμητικά) : 30,00€ 

 

Α.Τ. 3 : Πινακίδες πληροφοριακές  

Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης οδού, από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 3,00 mm 

καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 

mm, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, 

με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως 

εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης των πινακίδων στους στύλους ήτοι προμήθεια, χρώματα 

και μεταφορά σε θέση που θα υποδείξει ο Εργοδότης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο της ως εξής: 

3.1 Πινακίδες πληροφοριακές (Π) και πρόσθετες πληροφοριακές (Πρ) - τύπου Ι  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : εκατόν σαράντα  ευρώ            (Αριθμητικά) : 140,00€ 

3.2 Πινακίδες πληροφοριακές (Π) και πρόσθετες πληροφοριακές (Πρ) - τύπου ΙΙ 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ευρώ            (Αριθμητικά) : 160,00€ 

3.3 Ειδικές Πινακίδες για σήμανση σε σχολεία με φθορίζουσες αντανακλαστικές μεμβράνες 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ευρώ            (Αριθμητικά) : 160,00€ 

 

Α.Τ. 4 :Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, διαμέτρου D48 

Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, ονομαστικής διαμέτρουD48 (1½’’), 

πάχους τοιχωμάτων 2mm τουλάχιστον και μήκους 3,00m κατάλληλος για στερέωση μίας 
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πινακίδας οδικής σήμανσης,σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές τεχνικές 

προδιαγραφές. Στο άνω άκρο του θα φέρει  ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο 

κάτω άκρο του θα φέρει οπή, διαμέτρου 1,80 εκ., σε απόσταση 20 εκ. από το κάτω μέρος της 

βάσης.   

Τιμή ανά μέτρο: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δέκα οκτώ ευρώ            (Αριθμητικά) :18,00€ 

 

Α.Τ. 5 :Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, διαμέτρου D60 

Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, ονομαστικής διαμέτρου D60 (2΄΄), 

πάχους τοιχωμάτων 3mm τουλάχιστον και μήκους 3,30mσύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές 

και Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές. Ο στύλος θα φέρει οπές σε αποστάσεις κατάλληλες για 

την στήριξη δύο (2)πινακίδων οδικής σήμανσης. Στο άνω άκρο του θα φέρει 

ηλεκτροσυγκολληµένη κυκλική κεφαλή και στο κάτω άκρο του θα φέρει οπή, διαμέτρου 1,80 

εκ., σε απόσταση 20 εκ. από το κάτω μέρος της βάσης 

Τιμή ανά μέτρο: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ      (Αριθμητικά) : 20,00€ 

 

Ομάδα Β: Προϊόντα Οδικής Ασφάλειας & Εξοπλισμού οδών  

Α.Τ. 6: Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας κυρτός Φ60 πολυκαρβονικός – άθραυστος  

Οδικός καθρέφτης ασφαλείας κυρτός, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου εύρους Φ6Ο από 

πολυκαρμπονικό - υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και μη 

ανάκλασης των ακτινών του ηλίου (αντιθαμβωτικός), με γείσο (καπελάκι) και βάση για στήριξη 

σε κολώνα – στύλο, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.  

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίων στους στύλους.  

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, 

επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της 

προμήθειας. 

Τιμή ανά τεμάχιο: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : πενήντα οκτώ ευρώ       (Αριθμητικά) : 58,00€ 

 

Α.Τ. 7:Μεταλλικοί Ανακλαστήρες Οδοστρώματος (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ) (συμπεριλαμβάνεται 

η εποξειδική κόλλα δύο συστατικών που απαιτείται για την τοποθέτησή τους) 

Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό κράμα 

αλουμινίου AISi12. 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 η κάθε όψη αποτελείται από μεγάλης 

επιφάνειας πολυπρισματικά πολυκαρβονικά σώματα (τύπος Ρ3). 
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Η βάση τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη, ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να 

γίνεται ένα σώμα με το υπόστρωμα. Είναι υλικό εξαιρετικά μεγάλης αντοχής, για σταθερή στο 

χρόνο απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα. Η κάτω επιφάνεια τους είναι επίπεδη με 

στέλεχος πάκτωσης. Διατίθεται μαζί με την κόλλα δύο συστατικών. 

Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1463-1:2009. Πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0255. Η τοποθέτησή τους γίνεται με επάλειψη εποξειδικής κόλλας 

δύο συστατικών στην κάτω επιφάνειά τους. 

Τύπος P3A, Διαστάσεις (mm) 105×95, Ύψος (mm) 14, Μήκος στελέχους (mm) 50, Διάμετρος 

στελέχους (mm) 19-21 

Τιμή ανά τεμάχιο: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ    (Αριθμητικά) : 4,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ι. Κίτσος 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
Δ/νσης  

 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Α.Τ. ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ  

Ομάδα Α : προμήθεια πινακίδων - στύλων στήριξης 

1 Ρυθμιστικές (Ρ), σχήμα κυκλικό 
διαμέτρου 0,45m - τύπου Ι  

1.1 τμχ 53 26,00 1.378,00 

2 Ρυθμιστικές (Ρ), σχήμα κυκλικό 
διαμέτρου 0,45m - τύπου ΙΙ 

1.2 τμχ 10 30,00 300,00 

3 Ρυθμιστικές (Ρ 70, Ρ71), 
διαστάσεων 0,60Χ0,40m - 
τύπου Ι 

1.3 τμχ 35 35,00 1.225,00 

4 Ρυθμιστικές, (Ρ-43, Ρ-60 κλπ), 
διαστάσεων 0,45Χ0,45m - 
τύπου Ι 

1.4 τμχ 30 28,00 840,00 

5 Ρυθμιστικές, (Ρ-43, Ρ-60 κλπ), 
διαστάσεων 0,45Χ0,45m - 
τύπου ΙΙ 

1.5 τμχ 5 33,00 165,00 

6 (Ρ-2) STOP, σχήμα κανονικό 
οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε 
τετράγωνο πλευράς 0,60μ - 
τύπου ΙΙ 

1.6 τμχ 60 43,20 2.592,00 

7 (Ρ-2) STOP, σχήμα κανονικό 
οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε 
τετράγωνο πλευράς 0,90μ - 
τύπου ΙΙ 

1.7 τμχ 8 98,00 784,00 

8 Αναγγελίας Κινδύνου (Κ) 
πλευράς 0,60m - τύπου ΙΙ 

2 τμχ 30 30,00 900,00 

9 Πληροφοριακές (Π) και 
πρόσθετες πληροφοριακές (Πρ) 
- τύπου Ι 

3.1 τ.μ.  20 140,00 2.800,00 

10 Πληροφοριακές (Π) και 
πρόσθετες πληροφοριακές (Πρ) 
- τύπου ΙΙ 

3.2 τ.μ.  10 160,00 1.600,00 

11 Ειδικές Πινακίδες για σήμανση 
σε σχολεία με φθορίζουσες 
αντανακλαστικές μεμβράνες- 
τύπου ΙΙ 

3.3 τ.μ.  10 160,00 1.600,00 

12 Στύλος Πινακίδων από 
χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, 
διαμέτρου D48 / 3ΜΕΤΡΟ 

4 ΤΕΜ. 220 18,00 3.960,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1         18.144,00 
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Ομάδα Β: Προϊόντα Οδικής Ασφάλειας & Εξοπλισμού οδών 

14 Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας 
κυρτός Φ60 πολυκαρβονικός – 
άθραυστος 

6 τμχ 12 58,00 696,00 

15 Μεταλλικοί Aνακλαστήρες 
οδοστρώματος (μάτια γάτας)  

7 τμχ 290 4,00 1.160,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2     1.856,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

  ΦΠΑ  24%  4.800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24.800,00 

 
 

Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνεται η αξία των υλικών καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και 

παράδοσης στην αποθήκη του Δήμου. Σημειώνεται ότι οι ποσότητες του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της μελέτης δύναται να αυξομειώνονται μεταξύ των ειδών ανάλογα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας μέχρι του συνολικού ποσού της μελέτης 

 

 

 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ι. Κίτσος 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος 
 
 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ιωάννινα, 08/10/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  
Δ/νσης  

 
 
 
 

Παναγιώτης Τσώλης 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Α.Τ. ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ  

Ομάδα Α : προμήθεια πινακίδων - στύλων στήριξης 

1 Ρυθμιστικές (Ρ), σχήμα κυκλικό 
διαμέτρου 0,45m - τύπου Ι  

1.1 τμχ 53   

2 Ρυθμιστικές (Ρ), σχήμα κυκλικό 
διαμέτρου 0,45m - τύπου ΙΙ 

1.2 τμχ 10   

3 Ρυθμιστικές (Ρ 70, Ρ71), 
διαστάσεων 0,60Χ0,40m - τύπου 
Ι 

1.3 τμχ 35   

4 Ρυθμιστικές, (Ρ-43, Ρ-60 κλπ), 
διαστάσεων 0,45Χ0,45m - τύπου 
Ι 

1.4 τμχ 30   

5 Ρυθμιστικές, (Ρ-43, Ρ-60 κλπ), 
διαστάσεων 0,45Χ0,45m - τύπου 
ΙΙ 

1.5 τμχ 5   

6 (Ρ-2) STOP, σχήμα κανονικό 
οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε 
τετράγωνο πλευράς 0,60μ - 
τύπου ΙΙ 

1.6 τμχ 60   

7 (Ρ-2) STOP, σχήμα κανονικό 
οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε 
τετράγωνο πλευράς 0,90μ - 
τύπου ΙΙ 

1.7 τμχ 8   

8 Αναγγελίας Κινδύνου (Κ) 
πλευράς 0,60m - τύπου ΙΙ 

2 τμχ 30   

9 Πληροφοριακές (Π) και 
πρόσθετες πληροφοριακές (Πρ) 
- τύπου Ι 

3.1 τ.μ.  20   

10 Πληροφοριακές (Π) και 
πρόσθετες πληροφοριακές (Πρ) 
- τύπου ΙΙ 

3.2 τ.μ.  10   

11 Ειδικές Πινακίδες για σήμανση 
σε σχολεία με φθορίζουσες 
αντανακλαστικές μεμβράνες- 
τύπου ΙΙ 

3.3 τ.μ.  10   

12 Στύλος Πινακίδων από 
χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο, 
διαμέτρου D48 / 3ΜΕΤΡΟ 

4 ΤΕΜ. 220   

  ΣΥΝΟΛΟ 1         
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Ομάδα Β: Προϊόντα Οδικής Ασφάλειας & Εξοπλισμού οδών 

14 Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας 
κυρτός Φ60 πολυκαρβονικός – 
άθραυστος 

6 τμχ 12   

15 Μεταλλικοί Aνακλαστήρες 
οδοστρώματος (μάτια γάτας)  

7 τμχ 290   

  ΣΥΝΟΛΟ 2     

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  ΦΠΑ  24%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

Ολογράφως  Σύνολο με ΦΠΑ: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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