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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός Μελέτης  12/2018 

 

 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΑΣΩΝ ΟΔΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΕΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ” 

 
 

 

 

 

 

Πποϋπολογιζμόρ δαπάνηρ ……………………€52.874,00….......………………………ΕΤΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 24%…………………………………...€12.689,76……..….……………………ΕΤΡΩ. 

 

ύνολο απαιηούμενηρ πίζηωζηρ : ……………€65.563,76…….…….………………….ΕΤΡΩ. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ………………… 





 

2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 12/2018 
 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης 
καθρεπτών κώνωνκ.λ.π. για την κάλυψη των αναγκών του οδικού δικτύου χωρικής 
αρμοδιότητας του Δήμου Μυκόνου. 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών,  
κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου όπως είναι η αντικατάσταση 
φθαρμένων πινακίδων, τοποθέτηση νέων, τοποθέτηση καθρεπτών σε σημεία µε μικρή 
ορατότητα, τοποθέτηση κώνων και πλαστικών κολωνακίων και αποτελείται από τα 
παρακάτω υλικά: 

 

A/A ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) - πληροφοριακές (Π) 

Σεμάχιο 50 

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 

Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδύνου πλευράς α=0,60μ. ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

 

 
 

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΜΑΣΩΝ ΟΔΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΕΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Κ-16=10 

Κ-10=2 

Κ-5=4 

Κ-6 α=4 

Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

Κ-9=10 

Κ-30=8 

3 
Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ - 2) STOP d=0,60m 
ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 60 

4 
Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας με 
αντανακλαστικό πλάισιο Υ80cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 

5 
Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας με 
αντανακλαστικό πλάισιο Υ60cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 

6 
Κώνος σήμανσης αντανακλαστικός με 
ενσωματωμένη βάση ύψους h=50cm 

Σεμάχιο 50 

7 

Οριοδείκτης (κολωνάκι) πλαστικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με αντανακλαστικούς 
δακτυλίους και ενσωματωμένη βάση ύψους  
h=75cm 

Σεμάχιο 260 

8 

Οριοδείκτης (κολωνάκι) πλαστικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με αντανακλαστικούς 
δακτυλίους και ενσωματωμένη βάση ύψους  
h=45cm 

Σεμάχιο 260 

9 Ανακλαστικοί φανοί Σεμάχιο 15 

10 
τύλος πινακίδων γαλβανιζέ 2'' και ύψους 
h=3,00m 

Σεμάχιο 80 

11 Πινακίδες Πληροφοριακού ΣΤΠΟΤ Ι Σεμάχιο 10 

12 
τηθαίο οδών πλαστικό για ρύθμιση 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

Σεμάχιο 150 

 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικάσε €52.874,00 συν 

ΥΠΑ 24% €12.689,76 ήτοι συνολικά  €65.563,76. 
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους(Κ.Α. 70-6662.0002 και 30-

7333.0003). 
Η προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μύκονορ 09-05-2018 

Ο Αν. Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ 

Σ.Τ. Δήμος Μςκόνος 

 

 

Ιωάννηρ Ρούζζορ 

Σοπογπάθορ Μησανικόρ  Σ.Ε. 

Μύκονορ 09-05-2018 

Η ςνηάξαζα 

 

 

Εςαγγελία Υαηζηνάκη 

Υημικόρ Μησανικόρ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 12/2018 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

A/A ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) - 
πληροφοριακές (Π) 

Σεμάχιο 50 21 1050 

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 

Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδύνου πλευράς 
α=0,60μ. ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 21 1050 

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

Κ-16=10 

Κ-10=2 

Κ-5=4 

Κ-6 α=4 

Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

Κ-9=10 

 

 
 

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΜΑΣΩΝ ΟΔΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΕΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Κ-30=8 

3 
Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ - 2) 
STOP d=0,60m ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 60 34 2040 

4 

Καθρέπτης οδικής 
κυκλοφορίας με 
αντανακλαστικό πλάισιο 
Υ80cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 132 10824 

5 

Καθρέπτης οδικής 
κυκλοφορίας με 
αντανακλαστικό πλάισιο 
Υ60cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 115 11500 

6 

Κώνος σήμανσης 
αντανακλαστικός με 
ενσωματωμένη βάση ύψους 
h=50cm 

Σεμάχιο 50 10 500 

7 

Οριοδείκτης (κολωνάκι) 
πλαστικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαστικούς δακτυλίους 
και ενσωματωμένη βάση ύψους  
h=75cm 

Σεμάχιο 260 27 7020 

8 

Οριοδείκτης (κολωνάκι) 
πλαστικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαστικούς δακτυλίους 
και ενσωματωμένη βάση ύψους  
h=45cm 

Σεμάχιο 260 23 5980 

9 Ανακλαστικοί φανοί Σεμάχιο 15 10 150 

10 
τύλος πινακίδων γαλβανιζέ 
2'' και ύψους h=3,00m 

Σεμάχιο 80 27 2160 

11 
Πινακίδες Πληροφοριακού 
ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 10 85 850 

12 
τηθαίο οδών πλαστικό για 
ρύθμιση κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων 

Σεμάχιο 150 65 9750 

 
 

                              ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€): 52.874,00  
 

Υ.Π.Α. 24% ΕΤΡΩ (€): 12.689,76 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€): 65.563,76 

 
ΗΜΕΙΩΗ: Οι παραπάνω ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες της Τπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη-υλικά, κατόπιν 
σχετικού Τπηρεσιακού ημειώματος προς την Επιτροπή Παραλαβής. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα 
υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της σύμβασης που αντιστοιχεί στους Κ.Α. 70-6662.0002 και 30-
7333.0003. 

 

 
 
 
 
 

Μύκονορ 09-05-2018 

Η ςνηάξαζα 

 

 

Εςαγγελία Υαηζηνάκη 

Υημικόρ Μησανικόρ  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μύκονορ 09-05-2018 

Ο Αν. Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ 

Σ.Τ. Δήμος Μςκόνος 

 

 

Ιωάννηρ Ρούζζορ 

Σοπογπάθορ Μησανικόρ  Σ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 12/2018 
 
 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

A/A ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) - 
πληροφοριακές (Π) 

Σεμάχιο 50 
  

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 

Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδύνου πλευράς 
α=0,60μ. ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 
  

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

Κ-16=10 

Κ-10=2 

Κ-5=4 

Κ-6 α=4 

 

 
 

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΜΑΣΩΝ ΟΔΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΕΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

Κ-9=10 

Κ-30=8 

3 
Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ - 2) 
STOP d=0,60m ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 60 
  

4 

Καθρέπτης οδικής 
κυκλοφορίας με 
αντανακλαστικό πλάισιο 
Υ80cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 
  

5 

Καθρέπτης οδικής 
κυκλοφορίας με 
αντανακλαστικό πλάισιο 
Υ60cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 
  

6 

Κώνος σήμανσης 
αντανακλαστικός με 
ενσωματωμένη βάση ύψους 
h=50cm 

Σεμάχιο 50 
  

7 

Οριοδείκτης (κολωνάκι) 
πλαστικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαστικούς δακτυλίους 
και ενσωματωμένη βάση ύψους  
h=75cm 

Σεμάχιο 260 
  

8 

Οριοδείκτης (κολωνάκι) 
πλαστικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαστικούς δακτυλίους 
και ενσωματωμένη βάση ύψους  
h=45cm 

Σεμάχιο 260 
  

9 Ανακλαστικοί φανοί Σεμάχιο 15 
  

10 
τύλος πινακίδων γαλβανιζέ 
2'' και ύψους h=3,00m 

Σεμάχιο 80 
  

11 
Πινακίδες Πληροφοριακού 
ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 10 
  

12 
τηθαίο οδών πλαστικό για 
ρύθμιση κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων 

Σεμάχιο 150 
  

 

ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€): 
 

Υ.Π.Α. 24% ΕΤΡΩ (€): 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€): 
 
 

 

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 12/2018 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως. 
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών,  κώνων   

κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου όπως είναι η αντικατάσταση 
φθαρμένων πινακίδων, τοποθέτηση  νέων, τοποθέτηση καθρεπτών σε σημεία µε 
μικρή ορατότητα, τοποθέτηση κώνων και πλαστικών κολωνακίων και αποτελείται 
από τα παρακάτω υλικά: 

 

A/A ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) - 
πληροφοριακές (Π) 

Σεμάχιο 50 

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 

Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδύνου πλευράς α=0,60μ. 
ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

Κ-16=10 

 

 
 

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΜΑΣΩΝ ΟΔΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΕΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Κ-10=2 

Κ-5=4 

Κ-6 α=4 

Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

Κ-9=10 

Κ-30=8 

3 
Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ - 2) STOP 
d=0,60m ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 60 

4 
Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας με 
αντανακλαστικό πλάισιο Υ80cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 

5 
Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας με 
αντανακλαστικό πλάισιο Υ60cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 

6 
Κώνος σήμανσης αντανακλαστικός με 
ενσωματωμένη βάση ύψους h=50cm 

Σεμάχιο 50 

7 

Οριοδείκτης (κολωνάκι) πλαστικό, 
κυλινδρικό, επαναφερόμενο με 
αντανακλαστικούς δακτυλίους και 
ενσωματωμένη βάση ύψους  h=75cm 

Σεμάχιο 260 

8 

Οριοδείκτης (κολωνάκι) πλαστικό, 
κυλινδρικό, επαναφερόμενο με 
αντανακλαστικούς δακτυλίους και 
ενσωματωμένη βάση ύψους  h=45cm 

Σεμάχιο 260 

9 Ανακλαστικοί φανοί Σεμάχιο 15 

10 
τύλος πινακίδων γαλβανιζέ 2'' και 
ύψους h=3,00m 

Σεμάχιο 80 

11 Πινακίδες Πληροφοριακού ΣΤΠΟΤ Ι Σεμάχιο 10 

12 
τηθαίο οδών πλαστικό για ρύθμιση 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

Σεμάχιο 150 

 
Όπως αυτά περιγράφονται στις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  

 
 
Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις. 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Σου Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨Δημόσιες υμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Σου Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Σου Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Σου Ν.4013/2011 (ΥΕΚ Α΄/204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Σων διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων 
αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – 
Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΥΕΚ Α΄/74). 
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 Σου N.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΥΕΚ 
Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει. 

 Σου Π.Δ. 80/2016 (ΥΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες 

 Σου Ν.2859/2000 (ΥΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Υόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα-Σροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΥΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014) 

 Σου Ν.3861/2010 (ΥΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες 
διατάξεις». 

 Σην Τπουργική Απόφαση με  Αριθμ.57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Σον Κανονισμό Ε.Κ. 910/2014 θεσμικού πλαισίου ψηφιακών υπογραφών και το  

 Ν. 4440/2016 σχετικά με την Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης 
διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα Σου Ν.3979/2011 «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,  του Ν.2472/1997 
«Προστασία του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα», της υπ. αριθμ.ΤΑΠ/Υ.40.4/1/989/10/4/2012 «Κύρωση Πλαισίου 
Παροχής Τπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,  της υπ. αριθμ. 
ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο», 
της υπ. αριθμ.ΤΑΠ/Υ.40.4/163 - ΥΕΚ Β 401 - 22.02.2013 «Ρυθμίσεις για α) τη 
διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της 
ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος 
νια τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΣΠΕ 
και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα 
και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» 

 Σην ΤΑ 57654/22.05.2017 (ΥΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 Σων εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη 
αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 
Άρθρο 3ο – Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
Η προμήθεια (αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00€ χωρίς τον Υ.Π.Α.), θα 
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικούδιαγωνισμού κατά τα 
οριζόμενα του Ν. 4412/2016. 
Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 
4412/2016. 
Σο έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο και τα προς προμήθεια είδη θα 
παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή παραλαβής. 
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Άρθρο 4ο – Προϋπολογισμός έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών ανέρχεται 
ενδεικτικά σε €52.874,00 συν ΥΠΑ 24% €12.689,76, ήτοι συνολικά €65.563,76.Η 
χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους (Κ.Α. 70-6662.0002 και 30-7333.0003). 
 

Άρθρο 5οΚατακύρωση αποτελέσματος  
ύμφωνα με το Ν.4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται 
μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονομική 
Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης. 
 
Άρθρο 6ο –ύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης 
ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός 
είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία της προμήθειας. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
 
 
Άρθρο 7ο –Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται 
να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Σο ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΥΠΑ (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
 
Άρθρο 8ο – Σεχνικές προδιαγραφές 
Πινακίδες σήμανσης Κ.Ο.Κ. πληροφοριακές (1-2-3-11) 
Η κατασκευή των πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. διέπεται από τις ελληνικές 
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές -301, -303, -304, -305, -306 σχέδια 
κατασκευής έκδοσης 1974 και -310, -311. Προς. Σεχν. Προδιαγραφή 
Αντανακλαστικότητας Πινακίδων ήμανσης Οδών (ΥΕΚ 953/24-10-1997) και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12899-1. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων κυμαίνεται από 
7 —12 χρόνια ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής 
μεμβράνης. Σα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας ώστε να επιτελούν κατά τον καλύτερο τρόπο τον 
σοβαρότατο σκοπό για τον οποίο τοποθετούνται αλλά και για να μεγιστοποιούν 
την διάρκεια ζωής τους. Για τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, τις ρυθμιστικές, τις 
πρόσθετες και τις μικρές πληροφοριακές χρησιμοποιείται επίπεδο φύλλο 
αλουμινίου AlMg2. Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες υπερβαίνουν το 1 τμ. 
θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες νευρώσεις ή περιμετρικά να στρατζάρονται 
ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές. Για τις μεγαλύτερες πληροφοριακές 
πινακίδες γεφυρών χρησιμοποιούνται φύλλα από προφίλ αλουμινίου κράματος 
τύπου 6060 τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος μεταξύ τους σχηματίζουν 
την τελική επιφάνεια της πινακίδας. Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων 





 

12 

 

σήμανσης επιτυγχάνεται με τη χρήση αντανακλαστικών μεμβρανών. ήμερα 
χρησιμοποιούνται τριών ειδών αντανακλαστικές μεμβράνες ανάλογα με τη χρήση 
τους. Σύπου Ι, Σύπου ΙΙ και Σύπου ΙΙΙ. Οι πληροφοριακές πινακίδες έχουν μπλε 
φόντο και άσπρα γράμματα με στρογγυλεμένες τις γωνίες και κείμενο που θα 
προσδιοριστεί από την Τπηρεσία (ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΖΩΩΝ, ΩΡΕ ΚΟΙΝΗ 
ΗΤΦΙΑ κλπ). 
 
Καθρέπτης κυκλοφορίας (4-5) 
Ο πολυκαρβονικός (PC) καθρέπτης, στηρίζεται επάνω σε σωλήνα, διαμέτρου 60 
mm. Η σύνδεσή του γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής κατασκευής 
γαλβανισμένης εν θερμώ. Η συγκεκριμένη σύνδεση επιτρέπει στον καθρέπτη την 
μετακίνηση του προς όλες τις κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω), ώστε 
να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία, που θα βοηθήσει παρέχοντας καλή 
επιτυχώς τους επερχόμενους οδηγούς. Η επιφάνεια του καθρέπτη κυκλοφορίας 
κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής. Πρακτικά είναι 
άθραυστος. Έχει εξωτερική διάμετρο 60 cm και 80 cm, με κυρτή μορφή, που σκοπός 
της είναι η αύξηση της προβαλλόμενης από τον καθρέπτη επιφάνειας. 
 
Κώνοι ασφαλείας (6) 
Οι κώνοι ασφαλείας έχουν ενιαίο κόκκινο χρώμα εκ κατασκευής και είναι 
κατασκευασμένοι από μαλακό PVC. ύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή 
ανακλαστικών κώνων, έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια χωρίς αυλακώσεις και 
κυματισμούς, είναι ολόσωμοι χωρίς ραφές και δεν προξενούν ζημιές στα 
διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση. Οι κώνοι έχουν χαμηλό κέντρο βάρους 
και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία έτσι ώστε μετά την παραμόρφωσή τους να 
επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Προσφέρουν υψηλή 
ορατότητα μέρα-νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Οι κώνοι, φέρουν 
αντανακλαστική ταινία αργυρόλευκου χρώματος, υψηλής αντανακλαστικότητας 
τύπου ΙΙ, σταθερά κολλημένη επί του σώματος αυτών. Οι αντανακλαστικές 
ιδιότητες της μεμβράνης είναι σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή 
ανακλαστικών κώνων του Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. (18-12-1987). 
 
Οριοδείκτης (κολωνάκι) πλαστικό (7-8) 
Σo ελαστικό κολωνάκι κατασκευάζεται από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη), ώστε 
να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που θα 
συγκρουστούν σε αυτό. Η ελαστικότητα του το κάνει πρακτικά άθραυστο κατά τη 
σύγκρουση με οχήματα. Η όλη κατασκευή ενιαία και η υψηλή ελαστικότητα της 
αποτρέπει τη θραύση της. Σο ελαστικό υλικό είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να 
παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.  Η όλη 
κατασκευή είναι μονοκόμματη, κυλινδρική, ύψους 45 και 75 cm. Σο ελαστικό 
κολωνάκι ενσωματώνει ειδική, εύκαμπτη, μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας 
ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωσιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα. Η 
βάση του έχει οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους. Η τοποθέτησή της 
κατασκευής γίνεται με χρήση κατάλληλων μεταλλικών βυσμάτων. 
 
Ανακλαστικοί φανοί  (9) 
Ανακλαστικοί φανοί διπλής μπαταρίας διαστάσεων 32.5 εκατ. ύψος και 8 εκατ. 
πλάτος για τη σήμανση και προειδοποίηση κινδύνου ιδιαίτερα κατά τις βραδινές 
ώρες. Πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 12352 κλάση L3. 
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τύλοι πινακίδων (10) 
Οι σωλήνες στήριξης είναι μεμονωμένοι απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες κυκλικής 
διατομής. Είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού 
μεγέθους πινακίδες (<2m2) όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό 
χώρο. Κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΣ 
ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, μήκους 3,00m, ονομ. διαμέτρου DN 50 mm 
(σπειρώματος: threadsize R = 2’’, dεξ = 60,3 mm, πάχους τοιχώματος 2.00 mm), 
σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης’’ και την Πρότυπη Σεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών τύλων 
τήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαση 
(ΥΕΚ 1061/Β/13.10.80) του Τπουργού Δημοσίων Έργων όπως έχει διορθωθεί και 
ισχύει σήμερα.  
 
τηθαίο οδών πλαστικό για ρύθμιση κυκλοφορίας αυτοκινήτων (12) 
τηθαίο οδών πλαστικό για ρύθμιση κυκλοφορίας αυτοκινήτων τυποποιημένων 
διαστάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου Μυκόνου χρώματος λευκού ή 
κόκκινου για πλήρωση με νερό προκειμένου να καθίσταται δύσκολη η μετακίνηση 
τους. 
 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

 
Φρόνος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά κατόπιν εντολής της 
Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Μυκόνου σε χρόνο και τόπο που 
θα ορίζεται από αυτήν.  
 
Εγγύηση: Όλα τα υλικά έχουν εγγύηση ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
παραλαβής τους από την υπηρεσία και θα πρέπει να δηλώνεται εγγράφως, επί 
ποινή αποκλεισμού, από τον προσφέροντα με την τεχνική του προσφορά. 
 
Ο προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει μέσα στο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς του, τα παρακάτω έγγραφα και πιστοποιητικά για όλα τα 
προσφερόμενα υλικά: 
-Πιστοποιητικό δήλωσης απόδοσης της κατασκευάστριας εταιρείας για τα άρθρα 1, 
2, 3 και 11του προϋπολογισμού της μελέτηςσε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς (CE), το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΝ 12899-1. 
- Πιστοποιητικό δήλωσης απόδοσης της κατασκευάστριας εταιρείας για το άρθρο 
9του προϋπολογισμού της μελέτηςσε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (CE), 
το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΝ 12352 κλάση L3. 
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ΕΝ 10255 της κατασκευάστριας εταιρείας για 
το άρθρο 10 του προϋπολογισμού της μελέτης. 
- Πιστοποιητικά εν ισχύ σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001για τη «Διαχείριση 
ποιότητας», ISO 14001 για την εφαρμογή «Περιβαλλοντικής διαχείρισης» και 
OHSAS 18001για τα «υστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία» ή ισοδύναμα αυτών, της κατασκευάστριας εταιρείας των τελικών 
προϊόντωνή της εταιρείας εισαγωγής με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή και 
εμπορία συναφών ειδών της μελέτης. 
- Πιστοποιητικά εν ισχύ του προσφέροντα, σύμφωνα μετα πρότυπαISO 9001 για την 
«Διαχείριση ποιότητας», ISO 14001 για την εφαρμογή «Περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» και OHSAS 18001για τα «υστήματα διαχείρισης της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναμα αυτών, με πεδίο εφαρμογήςτην προμήθεια 
αστικού εξοπλισμού. 
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- Τπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συμμετέχοντα όπου θα δηλώνεται η 
κατασκευάστρια εταιρεία των τελικών προϊόντων που προσφέρει. 

 
 
Δείγματα: 

Ο προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει ενδεικτικά δείγματα 
για τα παρακάτω σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 214 του 
Ν.4412/2016: 

 Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) διαστάσεων Υ450 
 Πινακίδα πληροφοριακή (Π) διαστάσεων 40x60cm 
 Πινακίδα κινδύνου (Κ)  διαστάσεων Κ060 
 Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ-2) STOP Υ600 
 Κώνος σήμανσης αντανακλαστικός με ενσωματωμένη βάση 
 Ανακλαστικός φανός 

 
Κάθε  δείγμα,  θα  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  βρίσκεται  σε  ξεχωριστή  
συσκευασία  με ευκρινώς αναγραφόμενα τον αριθμό και τίτλο του άρθρου της 
μελέτης, τη σφραγίδα του προσφέροντος και την επωνυμία του κατασκευαστή του 
τελικού προϊόντος. Όλα τα δείγματα θα  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  είναι  
τοποθετημένα  σε  ξεχωριστή συσκευασία με τον τίτλο «ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΣΕΦΝΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου και να κατατεθούν στο 
πρωτόκολλο του Δήμου, έως και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, συνοδευόμενα από Δελτίο Αποστολής προς τον Δήμο Μυκόνου. 

 
Άρθρο 9ο –Ποιότητα Τλικών – Έλεγχος Αυτών 
Σα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους 
όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 
Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. 
 

 
Άρθρο 10ο - υσκευασία – Μεταφορά - Παράδοση  
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη 
συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία του υπό 
προμήθεια είδους. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν 
να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του  κατά την τοποθέτηση 
του υπό προμήθεια είδους στο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.  

 
 
Άρθρο 11ο - Υόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, 
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Υ.Π.Α., ο 
οποίος  βαρύνει τον Δήμο.  

 
Άρθρο 12ο - Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον  ανάδοχο 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και πάντα εν γένει τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον 
ίδιο που προκαλείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, βαρύνεται 
αποκλειστικά ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει 
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου οι εργασίες να γίνονται με τρόπο άρτιο 
και ασφαλή, ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό κατά τις κείμενες διατάξεις. 
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Επίσης, όλα τα μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα 
είναι ασφαλισμένα. 
Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για 
την εκτέλεση της προμήθειας βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως επίσης και κάθε είδους 
ζημία προς τρίτους που ήθελε να προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Γενικά κάθε 
δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται  ρητά,  αλλά  είναι  απαραίτητη  για  την  
πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  της προμήθειας βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 13ο -  Παραλαβή 
Ι. Αρμόδιο όργανο 
Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 
5 του άρθρου 221. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16) 
 
ΙΙ. Παρουσία προμηθευτή 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής του υπό προμήθεια είδους διενεργείται ποιοτικός 
και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο 
προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 
 
ΙΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος 
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 
α) Με μακροσκοπική εξέταση. 
β) Με πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 
 
Σο κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή. (άρθρο 
208 παρ.3 του Ν.4412/16) 
 
IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου 
Σα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 
παρ.6 του Ν.4412/16) 
 
V. Δυνατότητες Επιτροπής 
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. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 
 
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. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16) 
 
Αποδεικτικό παράδοσης 
Μετά την προσκόμιση του υπό προμήθεια είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρημένοαπό τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται: 
- η ημερομηνία προσκόμισης, 
- το υλικό, 
- η ποσότητα και 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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- ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 
του Ν.4412/16) 

 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη 
του υπό προμήθεια είδους ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτού. 

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο. 

 
 

 Άρθρο 14ο 
 

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο 
Ν.4412/2016. 
 

 
 

Μύκονορ 09-05-2018 

Η ςνηάξαζα 

 

 

Εςαγγελία Υαηζηνάκη 

Υημικόρ Μησανικόρ  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μύκονορ 09-05-2018 

Ο Αν. Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ 

Σ.Τ. Δήμος Μςκόνος 

 

 

Ιωάννηρ Ρούζζορ 

Σοπογπάθορ Μησανικόρ  Σ.Ε. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 12/2018 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως 
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της Ειδικής υγγραφής υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο2ο – Ισχύουσες διατάξεις 
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Ειδικής υγγραφής υποχρεώσεων. 
 
Άρθρο3ο – υμβατικά στοιχεία 
υμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α)  Σο τεύχος διακήρυξης 
β)  ΗΓενικήυγγραφήΤποχρεώσεων 
γ)  ΗΕιδικήυγγραφήΤποχρεώσεων 
δ)  ΣοΣιμολόγιοπροσφοράς του Αναδόχου 
ε)   Σα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του Αναδόχου 
στ) Η τεχνική έκθεση 

 
Άρθρο4ο – Σρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 
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. 
δ)     Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο        
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα        
προβλεπόμενα. 
 
Άρθρο 5ο– Μειώσεις Ποσοτήτων Προμήθειας  
ημειώνεται ότι ο Δήμος μας δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την 
ποσότητα των ειδών που αφορά η προμήθεια και το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό, 
εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της 
υπογραφείσας σύμβασης. Η ποσότητα όμως που θα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από το 50% της συνολικής, που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό. 
Οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα 
με τις ανάγκες της Τπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη-υλικά, 
κατόπιν σχετικού Τπηρεσιακού ημειώματος προς την Επιτροπή Παραλαβής. Οι 
τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της σύμβασης που 
αντιστοιχεί στον Κ.Α.70-6662.0002 και 30-7333.0003. 

 
Άρθρο6ο– Διάρκεια  ισχύος της  συμβάσεως   
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι δύο (2) μήνες ή μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου και πάντα εντός του τρέχοντος 
έτους.  

 

 
 

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΜΑΣΩΝ ΟΔΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΕΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Άρθρο7ο – Εγγυήσεις 
Για τις εγγυήσεις ισχύει το άρθρο 72του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο8ο – Έκπτωση του αναδόχου 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 
την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16) 
 
Άρθρο9ο – Ελαττώματα, κακοτεχνίες 
Εάν κάποιο από τα υπό προμήθεια προϊόντα δεν εκπληρώνει τους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το  
αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις 
υποδείξεις του Δήμου Μυκόνου. 
 
Άρθρο10ο – Υόροι, Σέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους, 
τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Άρθρο11ο – Σρόπος και χρόνος  παράδοσης  
Η παράδοση των ειδών θα μπορεί να γίνεται στον Δήμο τμηματικά, κατόπιν 
παραγγελίας προς τον Ανάδοχο. 
Σα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στον Δήμο το ανώτερο εντός δέκα (10) 
ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Παράταση προθεσμίας παρέχεται 
στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Τπηρεσίας. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση 
των ειδών χωρίς να δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης. Η 
υπηρεσία δύναται σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο την άμεση 
παράδοση της προμήθειας 

 
Άρθρο12ο– ταθερότητα τιμών  
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Περιεχόμενο των Σιμών του Σιμολογίου 
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην προμήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής. 
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κατά τα 
ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 
Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η 
υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. 
Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την 
μεταφορά ή αποθήκευση της προμήθειας. 
Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου 
μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί 
αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που 
εισέρχονται. 

 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563#_blank
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Άρθρο13ο –Ποινικές ρήτρες  
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, (σύμφωνα με 
το άρθρο 209 του Ν.4412/16), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/16). Σο 
παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΥΠΑ. 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. 
(άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Άρθρο14ο – Πληρωμές  
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με χρηματική εντολή του εργοδότη 
που θα εκδίδεται μετά την συνολική ή τμηματική κατά περίπτωση, παραλαβή των 
ειδών και βάσει πιστοποιήσεως και θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής της 
αρμόδιας επιτροπής και κατόπιν τούτου από τιμολόγιο του αναδόχου μετά δύο 
αντιγράφων. 
 
Άρθρο15ο – Μελέτη υνθηκών της Προμήθειας –  Βεβαίωση υμμόρφωσης  
Η  έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός 
υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την 
εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις 
απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των 
υλικών, την κατάσταση των  δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις 
καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα 
όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να 
επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η  προμήθεια  θα εκτελεστεί σύμφωνα 
με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 
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