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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για 

αγορά υλικών ώστε να µπορέσει να ανταπεξέλθει στα κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της 

διάδοσής του. 
Οι απευθείας προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το παρακάτω ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο: 

Στην παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 ορίζεται: «2.Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση 

χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [ ... ] γ) στο µέτρο που 

είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται 

οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 

να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»  

Στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 ορίζεται: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής των 

άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α', 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 

παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:  

α) ……………………………………… β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύµφωνα µε 

την   

περίπτωση γ' της παραγράφου 2, ή γ) ………………………………………………………… » 

Στο άρθρο 10 παρ. 3α και 3β της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα 

αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισµού της διάδοσής του"(ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-3-2020) ορίζεται: «3.α. Κατά το διάστηµα λήψης 



των µέτρων της παρ.1 για προµήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών µε την αντιµετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας 

στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση κατά την περ.γ' της παρ.2 του 

άρθρου 32 του ν.4412/20Ι6 (Α' 147). β. Η κατά την περ.α' ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων γίνεται µε 

απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η 

υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για τη αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, 

στην πρώτη µετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται 

αναλογικά και στα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ». 

Η Υπηρεσία για να ανταπεξέλθει στις κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν λόγω 

COVID-19 συνέταξε την παρούσα µελέτη µε τίτλο: Προµήθεια υλικών οδικής σήµανσης για την 

κατασκευή ποδηλατοδρόµου µε Π.∆. 173.984,40€ αρ. µελέτης: 16/26-06-2020 και Κ.Α.: 30/6662.01.01, 

30.003/7131.02.01, 30.003/6672.01.01, ΚΑ: 30/6699.01.01. Με αυτή τη µελέτη βασικός στόχος της 

∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων είναι η προώθηση των αρχών της Βιώσιµης Αστικής 

Κινητικότητας ήτοι: η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης, η µείωση των 

ατµοσφαιρικών ρύπων, η αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, η προώθηση των ήπιων µέσων 

µετακίνησης και η αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.  

Επιπλέον όµως η Υπηρεσία µας επιδιώκει να συµβάλει τα µέγιστα ώστε ο ∆ήµος 

Θεσσαλονίκης να είναι και ανθεκτικός ή αλλιώς ελαστικός και προσαρµοστικός σε όλες τις' µεταβολές 

που προκύπτουν στα τυχόν αστάθµητους παράγοντες, όπως αυτός της πανδηµίας του κορωνοϊού.  

Έτσι λοιπόν πλέον προστίθεται και το θέµα της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των 

µετακινούµενων λαµβάνοντας υπόψη ότι η µετακίνηση µε ποδήλατο προσφέρει µια ιδανική λύση 

αποφυγής του συνωστισµού σε κλειστά οχήµατα Ι.Χ. και Μ.Μ.Μ. ενισχύοντας ταυτόχρονα το 

ανοσοποιητικό σύστηµα του ανθρώπινου οργανισµού.  

Λόγω των συνθηκών, µεγάλο µέρος των πολιτών επιλέγουν την «ενεργή µετακίνηση», δηλαδή 

ποδηλασία και περπάτηµα για τις καθηµερινές µετακινήσεις καθώς και για άσκηση και αναψυχή. 

Επιπλέον αυτών, η πληρότητα του µοναδικού Μέσου Μαζικής Μεταφοράς που λειτουργεί στην πόλη 

µας (ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ), ως προς τον αριθµό των επιβατών αλλάζει και δηµιουργούνται νέες απαιτήσεις 

και συσχετισµοί. Οι νέες ανάγκες απαιτούν αύξηση του απαιτούµενου ελεύθερου δηµόσιου χώρου για 

πεζούς και ποδηλάτες.  

Σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 65 του Νόµου 4688/2020 και για επιτακτικούς λόγους 

αντιµετώπισης σοβαρού κινδύνου δηµόσιας υγείας που συνίσταται στη µείωση του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως µέτρα πρόληψης και για το απολύτως 



αναγκαίο χρονικό διάστηµα, προσωρινά κυκλοφοριακά µέτρα και ρυθµίσεις αύξησης του χώρου για 

την εξυπηρέτηση των πεζών και ποδηλατιστών.  

Ως εκ τούτου η Υπηρεσία µας προχωρά άµεσα στη επέκταση του ποδηλατικού δικτύου και στη 

δηµιουργία νέων διαδρόµων πεζών, σε τοπικές πεζοδροµήσεις και σε µετατροπή οδών σε οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας. Η υλοποίηση των ανωτέρω απαιτεί την άµεση προµήθεια υλικών για την υλοποίηση 

των έργων. 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 

(Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή και της 

τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών των προς προµήθεια ειδών. 

Η δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 173.984,40 € και χρηµατοδοτείται από  τον  

Προϋπολογισµό  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  για  το  έτος  2020 µε τους εξής Κ.Α.: 

30/6662.01.01, 30.003/7131.02.01, 30.003/6672.01.01, 30/6699.01.01. υπηρεσίας 30, της ∆ιεύθυνσης 

Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων (30.003). 
                                                                                          

          Θεσσαλονίκη 29-06-2020 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο του διαγωνισµού 

 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια «Προµήθεια υλικών οδικής σήµανσης 

για την κατασκευή ποδηλατοδρόµου» για τις ανάγκες της ∆ιευθύνσης Βιώσιµης Κινητικότητας 

και ∆ικτύων του  ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Η δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 173.984,40€ και χρηµατοδοτείται από  τον  

Προϋπολογισµό  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  για  το  έτος  2020 µε Κ.Α.: 30/6662.01.01, 

30.003/7131.02.01, 30.003/6672.01.01, 30/6699.01.01. υπηρεσίας 30, της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 

Κινητικότητας και ∆ικτύων (30.003). 
Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά στα εργοτάξια και θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της 

συµφωνίας, και για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι και (2) δύο µήνες από την υπογραφή του 

συµφωνητικού, σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 2ο 

Προδιαγραφές 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας µε τις οποίες θα πρέπει να είναι σύµφωνα τα υλικά που θα προµηθεύσουν στον 

∆ήµο Θεσσαλονίκης και επιπλέον τα παρακάτω: 

·Ο Ν. 2696/99 (ΚΟΚ) όπως ισχύει σήµερα. 

·∆ΜΕΟ /0/613 ΦΕΚ905/Β/20-05-2011 Προδιαγραφές και οδηγίες σήµανσης εκτελούµενων 

έργων. 

 

 

Άρθρο 3ο  

Ευθύνη µειοδότη 

Ο µειοδότης ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων του υλικού και 
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εγγυάται για την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. 

Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιασθεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή 

ελαττώµατα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο ∆ήµος 

δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας είτε την 

ανάλογη µείωση του τιµήµατος. 

Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακαταλλήλου, ο προµηθευτής υποχρεούται να 

το αντικαταστήσει µε άλλο κατάλληλο εντός δύο (2) το πολύ ηµερών, συγχρόνως δε οφείλει 

να παραλάβει και να µεταφέρει το ακατάλληλο υλικό µέσα σε 24 ώρες. Επίσης ο 

προµηθευτής επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς του αντικατασταθέντος υλικού. Όλα 

γενικώς τα έξοδα µέχρι την παράδοση στα κατά τόπους έργα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Επίσης ο προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί µέχρι παράδοσης αυτών στα 

κατά τόπους εργοτάξια. 

 

Άρθρο 4ο  

Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208, 209 και 

221 παρ. 3 του Ν. 4412, από την αρµόδια επιτροπή. 

Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά στα εργοτάξια και θα αρχίσει αµέσως µετά την 

υπογραφή της συµφωνίας, σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας. 

Σαν µέρα παράδοσης θεωρείται η µέρα και η ώρα που θα προσκοµισθούν τα είδη σε χώρο 

του εργοταξίου καθοριζόµενο από την υπηρεσία και µε ευθύνη µεταφοράς και εκφόρτωσης 

του προµηθευτή.  

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται την ίδια µέρα και ώρα της παράδοσης και αποθήκευσης ή ενσωµάτωσης 

των ειδών στο έργο. 

Ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου θα γίνεται παραγγελία και ο προµηθευτής είναι 

υποχρεωµένος µέσα σε 48 ώρες να προµηθεύσει το ζητούµενο υλικό. 

 

Άρθρο 5ο  

Υπέρβαση  χρόνου παράδοσης 

1.  Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσµα ο ∆ήµος έχει 

δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α) 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 206, 

επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα. 

2.  Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα 

από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, 

σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου (άρθρο 217 του Ν.4412/2016). 
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Άρθρο 6ο  

Αναπροσαρµογή  τιµών προσφοράς 

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι την ολική παράδοση των ειδών 

(συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς τους).  

 

Άρθρο 7ο  

∆ειγµατοληψίες 

Η υπηρεσία θα ζητήσει και θα πάρει δείγµατα των υλικών, προκειµένου να διενεργήσει 

µακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο σ' αυτά σύµφωνα µε το άρθρο 214 του Ν. 4412/16. 

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης βαρύνει τον προµηθευτή. 

 

 

  Θεσσαλονίκη 29-06-2020 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
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Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Σ.Χριστότζογλου 

 

Ι. Πέγιος 

 

Ν.Μεσηµέρης 
 



 

 

 



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
Μον. 
Μέτρ.

Τιµή 
Μονάδ

Ποσότ. δαπάνη Ποσότ. δαπάνη Ποσότ. δαπάνη Ποσότ. δαπάνη Συνολική ∆απάνη

1
Μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώµατος (µάτια 

γάτας)
τµχ 3,50 3.000 10.500 10.500,00 €

2

Πλαστικά κολωνάκια ελαστικά - επαναφερόµενα από 

εύκαµπτο υλικό υψηλής αντοχής ύψους 450mm µε 2 

ανακλαστικές µεµβράνες τύπου II 

τµχ 14,00 2.500 35.000 35.000,00 €

3

Πλαστικά κολωνάκια ελαστικά - επαναφερόµενα από 

εύκαµπτο υλικό υψηλής αντοχής ύψους 750mm µε 2 

ανακλαστικές µεµβράνες τύπου II 

τµχ 18,00 700 12.600 12.600,00 €

4 Ιστοί µεταλλικοί 2’’ 3,30-3,50µ τµχ 20,00 100 2.000 2.000,00 €

5 Στηρίγµατα 2'' τµχ 3,00 500 1.500 1.500,00 €

6 Πινακίδες αντανακλαστικές  τυπου2 Ρ65+Ρ32 Φ650 τµχ 40,00 500 20.000 20.000,00 €

7 Εύκαµπτο πλαστικό Ζεµπράκι Ρ52α+Π78 Φ450 τµχ 200,00 10 2.000 2.000,00 €

8 Υποπινακίδια κρατάτε αποστάσεις 45x30 εκ. τµχ 20,00 120 2.400 2.400,00 €

9 Αναλάµπων φανός µε µπαταρίες υψηλής αντοχής τµχ 50,00 6 300 300,00 €

0

10
Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης λευκό υψηλών 

προδιαγραφών
κιλό 4,00 7.500 30.000 30.000,00 €

ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΕΠΙΣΚΕΥHΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

CPV: 34922100-7 (ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΩΝ)

CPV: 44811000-8 (  Χρώµα διαγράµµισης οδών  )

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ

ΚΑ: 30/6662.01.01 30.003/7131.02.01 30.003/6672.01.01

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΚΑ: 30/6699.01.01

16/26-6-2020
173.984,40 €

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τηλέφωνο: 2313 318721
E-mail: s.christotzoglou@thessaloniki.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑ : 30/6662.01.01, 30.003/7131.02.01, 30.003/6672.01.01, ΚΑ: 30/6699.01.01

Ταχ. Κωδ.:  542 49
∆ΑΠΑΝΗ∆ιεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 20

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ
Πληροφορίες: Σίµος Χριστότζογλου



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
Μον. 
Μέτρ.

Τιµή 
Μονάδ

Ποσότ. δαπάνη Ποσότ. δαπάνη Ποσότ. δαπάνη Ποσότ. δαπάνη Συνολική ∆απάνη

CPV: 34922100-7 (ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΩΝ)
11

Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης κίτρινο υψηλών 

προδιαγραφών
κιλό 4,00 2.500 10.000 10.000,00 €

12 Γεννήτρια 10 KWA τµχ 1200 2,00 2.400 2.400,00 €

13 Πιστόλια χρώµατος για διαγραµµιστικό µηχάνηµα τµχ 220,00 2 440 440,00 €

14 Λάστιχα χρώµατος 3/8 για διαγραµµιστικό µηχάνηµα τµχ 120,00 2 240 240,00 €

15 Μπεκ (σειρά 2-5) για διαγραµµιστικό µηχάνηµα τµχ 36,00 10 360 360,00 €

16 Τσιµούχες για διαγραµµιστικό µηχάνηµα σετ 120,00 2 240 240,00 €

17 Λάστιχα αέρος τµχ 120,00 2 240 240,00 €

18 Πιστόλια αέρος µε σετ καρυδάκια σετ 225,00 2 450 450,00 €

19 Κοµπρεσέρ 1500 WAT τµχ 1400,00 2 2.800 2.800,00 €

20 Πνευµατικό ∆ράπανο 1200 WAT τµχ 600,00 4 2.400 2.400,00 €

21 Τροχός Φ220 1200 WAT τµχ 350,00 2 700 700,00 €

22 Τροχός Φ110 τµχ 100,00 2 200 200,00 €

23 Σπαθοσέγα τµχ 460,00 1 460 460,00 €

24 Τροχός µπαταρίας Φ125 τµχ 480,00 1 480 480,00 €

25 Βιδολόγος µπαταρίας µε βαλίτσα τµχ 390,00 2 780 780,00 €

26 Αρίδα ξετρυπήµατος Φ65 τµχ 440,00 2 880 880,00 €

27 Αρίδα ξετρυπήµατος Φ22 τµχ 90,00 4 360 360,00 €

28 Χαρτοταινίες 3εκ. πλάτος τµχ 2,00 200 400 400,00 €

29 Ρολάκια βαφής 10εκ. τµχ 0,90 200 180 180,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 126.300,00 € ΑΘΡΟΙΣΜΑ 10.220,00 € ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.210,00 € ΑΘΡΟΙΣΜΑ 580,00 € 140.310,00 €

Φ.Π.Α. 24% 30.312,00 € Φ.Π.Α. 24% 2.452,80 € Φ.Π.Α. 24% 770,40 € Φ.Π.Α. 24% 139,20 € 33.674,40 €

ΣΥΝΟΛΟ 156.612,00 € ΣΥΝΟΛΟ 12.672,80 € ΣΥΝΟΛΟ 3.980,40 € ΣΥΝΟΛΟ 719,20 € 173.984,40 €

CPV: 44510000-8 (ΕΡΓΑΛΕΙΑ)

CPV: 42652000-1 (Ηλεκτροµηχανικά εργαλεία χειρός - 

CPV: 34922000-6  (Εξοπλισµός διαγράµµισης οδών)

CPV: 42123400-1 (αεροσυµπιεστές)

CPV: 31100000-7  (Ηλεκτροκινητήρες, 
ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί µετασχηµατιστές)

Ο Συντάξας

Θεσσαλονίκη 29-06-2020

Σίµος Χριστότζογλου

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη 29-06-2020

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Οδοποιίας και 

Οδικής Σήµανσης

Ι. Πέγιος

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη 29-06-2020

Ο Αναπλ.Προϊστάµενος ∆/νσης Βιώσιµης 

Κινητικότητας και ∆ικτύων

Νικόλαος Μεσηµέρης

Αρχιτέκτων Μηχανικός



  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 173.984,40 €  

(µε Φ.Π.Α 24%) 

 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 16/26-6-2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1. Μεταλλικοί Ανακλαστήρες οδοστρώµατος  
Οι ανακλαστήρες οδοστρώµατος θα πληρούν τις απαιτήσεις και ελέγχους της προδιαγραφής ΕΛΟΤ   ΕΝ 
1463-1 (1998-10-06), τύπου Ρ–3-Α. Θα είναι µόνιµο στοιχείο οριζόντιας σήµανσης οδού (τύπος Ρ), 
κατασκευασµένο από ένα ενιαίο µεταλλικό σώµα το οποίο θα πακτώνεται στη επιφάνεια της οδού µε 
αγκύριο βύσµα το οποίο θα αποτελεί προέκταση του κορµού του ανακλαστήρα και θα συγκολλείται στο 
οδόστρωµα µε ειδική εποξειδική  κόλλα δύο συστατικών. Θα αντανακλούν το προσπίπτον φως µέσω 
πλαστικών οπισθανακλαστήρων κολληµένων στο κυρίως σώµα, χρώµατος φθορίζοντος κίτρινου, µε 
επιφάνεια ανθεκτική στην τριβή (τύπος ΙΙΙ), προκειµένου να προειδοποιούν, καθοδηγούν ή πληροφορούν 
τους χρήστες των οδών. Θα είναι µη συµπιεζόµενοι (τύπος Α), πρακτικά άκαµπτοι, σχεδιασµένοι έτσι 
ώστε να µην παραµορφώνονται από τα διερχόµενα οχήµατα. 
Το σώµα των ανακλαστήρων θα είναι µεταλλικό και θα φέρουν ευκρινή και µόνιµη σήµανση που θα 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- τον αριθµό και το έτος έκδοσης αυτού του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 : 1997, 
- το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή, 
- τον τύπο του ανακλαστήρα µε βάση τις παραπάνω ταξινοµήσεις:      (ΤΥΠΟΣ: Ρ-3-Α) 
-  

 
2. Πλαστικό Κολωνάκι ελαστικό 45εκ. ύψους   
To επαναφερόµενο κολωνάκι θα είναι κατασκευασµένο από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU) ειδικής 
επεξεργασίας ώστε να παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στις κρούσεις και στη γήρανση. Θα είναι ελαστικό ώ-
στε σε περίπτωση ατυχήµατος να µειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών.  Η αντοχή θα πρέπει να απο-
δεικνύεται µετά από σχετικές µετρήσεις σε επαναλαµβανόµενες κάµψεις σε αναγνωρισµένο εργαστήριο 
του εξωτερικού. Θα ενσωµατώνει ειδική, εύκαµπτη, µεµβράνη τύπου ΙΙ (πρισµατικής τεχνολογίας), χρώµα-
τος λευκού, ώστε να είναι ορατό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού ή καιρού. 
Υλικό κατασκευής: ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU) 
Ύψος  45 cm, διάµετρος 8 cm, διάµετρος βάσης 20 cm. 
- Μορφή: Η όλη κατασκευή είναι µονοκόµµατη κυλινδρική ύψους 45 cm και θα έχει οπή στην κορυφή του.  
Το ελαστικό κολωνάκι ενσωµατώνει ειδική, εύκαµπτη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (συνολικά 2 
µεµβράνες ανά κολωνάκι) ώστε να είναι ορατό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού ή καιρού. Η 
βάση της έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους.  
- Αντανακλαστική µεµβράνη 
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832/31.12.1986 ΥΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ 954 / 86). 
. µε δύο αντανακλαστικές µεµβράνες τύπου ΙΙ και πλάτος αντανακλαστικού 3Χ50 mm. 
Η επικόλληση της µεµβράνης θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 
Ε (§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο. 



Το κολωνάκι (σώµα) θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύ-
που ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. 
Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - µέλους της Ε.Ε. 
Θα έχει σήµανση στη βάση µε τον κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης 
Συµπεριλαµβάνονται τα κατάλληλα µεταλλικά βύσµατα και υλικά στήριξης (για κάθε κολωνάκι 3 στριφώ-
νια Φ8 X 100mm, µε τα αντίστοιχα ούπα και ροδέλες)  
 

 
 
 

3. Πλαστικό Κολωνάκι ελαστικό 75εκ. ύψους  
To επαναφερόµενο κολωνάκι θα είναι κατασκευασµένο από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU) ειδικής 
επεξεργασίας ώστε να παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στις κρούσεις και στη γήρανση. Θα είναι ελαστικό ώ-
στε σε περίπτωση ατυχήµατος να µειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών.  Η αντοχή θα πρέπει να απο-
δεικνύεται µετά από σχετικές µετρήσεις σε επαναλαµβανόµενες κάµψεις σε αναγνωρισµένο εργαστήριο 
του εξωτερικού. Θα ενσωµατώνει ειδική, εύκαµπτη, µεµβράνη τύπου ΙΙ (πρισµατικής τεχνολογίας), χρώµα-
τος λευκού, ώστε να είναι ορατό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού ή καιρού. 
Υλικό κατασκευής: ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU) 
Ύψος  75 cm, διάµετρος 8 cm, διάµετρος βάσης 20 cm. 
- Μορφή: Η όλη κατασκευή είναι µονοκόµµατη κυλινδρική ύψους 75 cm και θα έχει οπή στην κορυφή του. 
Το ελαστικό κολωνάκι ενσωµατώνει ειδική, εύκαµπτη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (συνολικά 3 
µεµβράνες ανά κολωνάκι) ώστε να είναι ορατό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού ή καιρού. Η 
βάση της έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους.  
- Αντανακλαστική µεµβράνη 
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832/31.12.1986 ΥΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ 954 / 86). 
. µε τρείς αντανακλαστικές µεµβράνες τύπου ΙΙ και πλάτος αντανακλαστικού 3Χ50 mm. 
Η επικόλληση της µεµβράνης θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 
Ε (§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο. 
Το κολωνάκι (σώµα) θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύ-
που ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. 
Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - µέλους της Ε.Ε. 
Θα έχει σήµανση στη βάση µε τον κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης 
Συµπεριλαµβάνονται τα κατάλληλα µεταλλικά βύσµατα και υλικά στήριξης (για κάθε κολωνάκι 3 στριφώ-
νια Φ8 X 100mm, µε τα αντίστοιχα ούπα και ροδέλες)  

                        



 
4) Ιστός από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2‘ πάχους 2mm 
       Ιστός στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255,από χάλυβα S 195T , κλάσεως L (πράσινη ετικέτα) µε τα ειδικά τεµάχια και µικροϋλικά (στηρίγµατα 
κλπ) που απαιτούνται, ονοµαστικής διαµέτρου DN 60mm (2'') και πάχους 3mm, ,σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
05-04-07-00"∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης'' 
 
 
5) Πινακίδες αντανακλαστικές τυπου II Ρ65 Ρ32 Φ650 (50 +50) τεµ.       
  Πινακίδες ρυθµιστικές Ρ65 (50 τεµ,) και Ρ32 (50 τεµ.) Φ650 από φύλλο αλουµινίου πάχους 3,00 mm. κα-
λυµµένες µε πλήρως ανακλαστική µεµβράνη τύπου II οκταετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήµανσης Σ-311, τις Προσωρινές Εθνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ''ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ" και το Ευρω-
παϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 µε όλα τα µεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισµένα. 
Η πίσω πλευρά των πινακίδων θα είναι βαµµένη µε χρώµα γκρι φούρνου. 
 
 
6) Εύκαµπτο πλαστικό ζεµπράκι από πολυουρέθανη  
Κάθετη σήµανση τύπου ζέβρα (Π-78) συνδυαστικά µε τις πινακίδες Ρ-52α (υποχρεωτική διέ-

λευση από αριστερά της νησίδας). 

Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη. Είναι διπλής 

όψεως  και περιµετρικά καλύπτεται από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 

ΙΙΙ και στο άνω µέρος φέρει πινακίδα ΚΟΚ Ρ-52α διαµέτρου 300mm. Στην 

εµπρόσθια όψη και περιµετρικά καλύπτεται από αντανακλαστική 

µεµβράνη τύπου ΙΙΙ.  ∆ύναται να κατασκευασθεί και ως κολονάκι διπλής 

όψης. Η αντανακλαστική µεµβράνη υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ13422. 

Στο κάτω µέρος έχει  µορφή κατασκευής τύπου ελατηρίου ώστε σε 

περίπτωση σύγκρουσης να παραµένει ελαστικό και να µην προκαλεί 

ζηµιές.   

Υλικό κατασκευής Πολυουρεθάνη TPU 

∆ιαστάσεις αντανακλαστικού 

πάνελ 

100x32 cm 

Βάρος 3,3 kgr 

∆ιάσταση βάσης 26 x 20 cm 

Πάκτωση βάσης στο 

οδόστρωµα  

4 Βύσµατα µεταλλικά M16  

x145mm 

Θερµοκρασία λειτουργίας -20
o
C έως +60

o
C 

Αντανακλαστική µεµβράνη Τύπου ΙΙΙ 

 

 
 
7) Υποπινακίδια 45x30 εκ.¨κρατάτε αποστάσεις¨ 
Πινακίδα ορθογωνικής διατοµής µε αναγραφή ¨ΚΡΑΤΑΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ¨(60 τεµ.) και ¨ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΠΟ-
∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ¨(60 τεµ.) από φύλλο αλουµινίου πάχους 3,00 mm. καλυµµένες µε πλήρως ανακλαστική 
µεµβράνη τύπου II οκταετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην 
Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήµανσης Σ-311, τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ 
05-04-06-00 ''ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ" και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
µε όλα τα µεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισµένα. 
Η πίσω πλευρά των πινακίδων θα είναι βαµµένη µε χρώµα γκρι φούρνου. 
 
 



8) Αναλάµπων φανός µε µπαταρίες υψηλής αντοχής 
Αναλάµπων φανός διάρκειας λειτουργίας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών σε ειδική βάση, εφοδια-
σµένου µε µπαταρία διάρκειας ζωής τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών, για την επισήµανση κινδύνου. 
 
 
9) ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Για την προµήθεια του ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1871 
«Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF7 για τον πα-
ράγοντα φωτεινότητας, UV1 για την επιταχυνόµενη γήρανση UV και BR2 για την επίδραση ασφάλτου. 

Επιπλέον το χρώµα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 
- να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες, και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 
- όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα να δίνει σταθερό υµένα µε την εξάτµιση του διαλύτη. 
- να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ1423, τα οποία κατά την εφαρ-

µογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος. 
- να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύ-

ψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράµ-
µισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και στη φθορά. 

- να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο δοχείο 
µετά περίοδο αποθήκευσης τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα µε ανάδευση στην αρχική 
του κατάσταση. 

- όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή πρόσφυση, που δε µετα-
βάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και 
της παρόδου του χρόνου. 

- να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών. 
- να έχει περιεκτικότητα σε TiO2 ≥ 16% κ.β. 

Το ποσοστό TiO2 στο χρώµα προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D1394 – αναγωγική µέθοδος 
JONES. 

- να έχει ιξώδες 70 – 80 K.U. (KREBS UNITS). 
Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D562. 

- να έχει χρόνο ξήρανσης (NO PICK-UP TIME) ≤ 20 min 
Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D711. 

- να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3 
Η λεπτότης κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D1210. 

- να έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση ≥ 50kg 
Η αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

To χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα πάχους περίπου 80µm πάνω σε γυάλινο δοκίµιο διαστάσεων 
15cm × 7cm καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υµένα προσδιορίζεται 24 ώρες µετά τη 
διάστρωση. Το δοκίµιο θερµαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερµοκρασία 105 – 110οC και εν συνε-
χεία κλιµατίζεται επί 30 λεπτά σε θερµοκρασία 25 ± 2οC και σχετική υγρασία 50% ± 5%. 

Το δοκίµιο υποβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε το ASTM D968. 
Η άµµος που χρησιµοποιείται είναι η πρότυπη άµµος CEN EN196-1. 

- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης όταν δοκι-
µάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως: 
Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 127µm πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου δια-

στάσεων 7,5cm × 12,5cm και βάρους 1,6 έως 2,1kg/m2, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο υµένας ξηραίνε-
ται στους 21 – 26οC σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε πυριαντήριο σε θερµο-
κρασία 55 ± 2οC επί 2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον επί µισή ώρα και κάµπτεται 
γύρω από ξύλινη ράβδο διαµέτρου 12,5cm. 
- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή άλλες αλλοιώσεις εκτός 

µιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς του όταν δοκιµάζεται ως ακολούθως: 
To χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380µm σε καθαρό γυάλινο δοκίµιο. Ο υµένας 

ξηραίνεται στους 21 – 26οC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίµιο εµβαπτίζεται ακολούθως κατά το 



ήµισυ σε αποσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα επί 
2ωρο και εξετάζεται. 
- Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου και σε πάχος υγρού υµέ-

να περίπου 400µm, πρέπει να δίνει υµένα ο οποίος όταν ξηραίνεται να παρουσιάζει επιφάνεια λεία, 
οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και τραχύτητα ή οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώµα δεν πρέπει 
να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

- Η δοκιµή της αποθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα µε το ASTM D1309 και πρέπει να είναι ≥ 6. 
Το ΚΕ∆Ε προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούµενο από το ΕΝ1871 εξοπλισµό για τη δοκιµή αυτή, η δε 

εναλλακτική λύση του Ευρωπαϊκού Προτύπου (φυσική αποθήκευση 6 µηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για 
την εµπρόθεσµη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

Ως προς τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ5 /30757/(ΦΕΚ 
799Β΄/9-11-84). Για τη συσκευασία ισχύει η § 3.1 του «Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραµµίσεων ο-
δών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα» έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ1871 θεωρούνται αναγκαίοι, δεδοµένου ότι δεν γί-
νονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις διαγραµµίσεων οδών, 
(τεχνικά χαρακτηριστικά)».  

Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα που ταξινοµείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, 
σύµφωνα µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567Β'/90) «Περί επικινδύνων παρασκευασµάτων» και το 
παρ/µα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705Β'/20-9-94) «Περί επικινδύνων ουσιών», θα επισηµαίνε-
ται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R:R11 
πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέεται, καθώς και τις τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης – 
φράσεις S: 
- S 16 µακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα 
- S 25 αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια 
- S 29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση 
- S 33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας» σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886Β'/30-10-91) «Περί καθορισµού κανόνων για το σύ-
στηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431Β'/17-5-95). 

 
 

10) ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Για την προµήθεια του ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1871 
«Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF2 (β ≥ 0,50) 
για τον παράγοντα φωτεινότητας, UV1 για την επιταχυνόµενη γήρανση UVΒ και BR2 (∆β ≤ 0,05) για την 
επίδραση ασφάλτου. 

Επιπλέον το χρώµα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 
- να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες, και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 
- όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα να δίνει σταθερό υµένα µε την εξάτµιση του διαλύτη. 
- να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ1423, τα οποία κατά την εφαρ-

µογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος. 
- να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς ανύ-

ψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα διαγράµ-
µισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και στη φθορά. 

- να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο δοχείο 
µετά περίοδο αποθήκευσης τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα µε ανάδευση στην αρχική 
του κατάσταση. 

- όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή πρόσφυση, που δε µετα-
βάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και 
της παρόδου του χρόνου. 



- να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών. 
- να έχει ιξώδες 70 – 80 K.U. (KREBS UNITS). 

Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D562. 
- να έχει χρόνο ξήρανσης (NO PICK-UP TIME) ≤ 20min 

Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D711. 
- να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3 

Η λεπτότης κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D1210. 
- να έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση ≥ 43kg 

Η αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση προσδιορίζεται ως ακολούθως: 
To χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα πάχους περίπου 80µm πάνω σε γυάλινο δοκίµιο διαστάσεων 

15cm × 7cm καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υµένα προσδιορίζεται 24 ώρες µετά τη 
διάστρωση. Το δοκίµιο θερµαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερµοκρασία 105 – 110οC και εν συνε-
χεία κλιµατίζεται επί 30 λεπτά σε θερµοκρασία 25 ± 2οC και σχετική υγρασία 50% ± 5%. 

Το δοκίµιο υποβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε το ASTM D968. 
Η άµµος που χρησιµοποιείται είναι η πρότυπη άµµος CEN EN196-1. 

  
- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης όταν δοκι-

µάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως: 
Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 127 µm πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου δια-

στάσεων 7,5cm × 12,5cm και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο υµένας ξηραίνε-
ται στους 21 – 26οC σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε πυριαντήριο σε θερµο-
κρασία 55 ± 2οC επί 2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον επί µισή ώρα και κάµπτεται 
γύρω από ξύλινη ράβδο διαµέτρου 12,5cm. 
- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή άλλες αλλοιώσεις εκτός 

µιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς του όταν δοκιµάζεται ως ακολούθως: 
To χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380µm σε καθαρό γυάλινο δοκίµιο. Ο υµένας 

ξηραίνεται στους 21 – 26οC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίµιο εµβαπτίζεται ακολούθως κατά το 
ήµισυ σε αποσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηρανθεί στον αέρα επί 
2ωρο και εξετάζεται. 
- Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου και σε πάχος υγρού υµέ-

να περίπου 400µm, πρέπει να δίνει υµένα ο οποίος όταν ξηραίνεται να παρουσιάζει επιφάνεια λεία, 
οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και τραχύτητα ή οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώµα δεν πρέπει 
να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

- Η δοκιµή της αποθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα µε το ASTM D1309 και πρέπει να είναι ≥ 6. 

Το ΚΕ∆Ε προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούµενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισµό για τη δοκιµή αυτή, η 
δε εναλλακτική λύση του Ευρωπαϊκού Προτύπου (φυσική αποθήκευση 6 µηνών) είναι πρακτικά αδύνατη 
για την εµπρόθεσµη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

Ως προς τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ5 /30757/(ΦΕΚ 
799Β΄/9-11-84). Για τη συσκευασία ισχύει η § 3.1 του «Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραµµίσεων ο-
δών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα» έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ1871 θεωρούνται αναγκαίοι, δεδοµένου ότι δεν γί-
νονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις διαγραµµίσεων οδών, 
(τεχνικά χαρακτηριστικά)».  

Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ. αρ. 3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα που ταξινοµείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, 
σύµφωνα µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567Β'/90) «Περί επικινδύνων παρασκευασµάτων» και το 
παρ/µα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705Β'/20-9-94) «Περί επικινδύνων ουσιών», θα επισηµαίνε-
ται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R:R11 
πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέεται, καθώς και τις τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης – 
φράσεις S: 
- S 16 µακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα 
- S 25 αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια 



- S 29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση 
- S 33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας» σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886Β'/30-10-91) «Περί καθορισµού κανόνων για το σύ-
στηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431Β'/17-5-95). 

 
 
11) Γεννήτρια (10KWA) 
Γεννήτρια µονοφασική (10ΚWA) µε AVR σταθεροποιητή τάσης, µε προστασία από υπερφόρτωση, µε 

βενζινοκίνητο τετράχρονο αερόψυκτο κινητήρα υψηλής ποιότητας, αθόρυβη, εκκίνηση µε µίζα και 2 του-
λάχιστον ρευµατοδότες AC. ), τροχήλατη επί στιβαρού µεταλλικού πλαισίου µε χειρολαβές. 

 
12) Ηλεκτρικό σκαπτικό, περιστροφικό πιστολέτο 1500W 
Ηλεκτρικό σκαπτικό, περιστροφικό πιστολέτο 1500W. Πιστολέτο γενικής χρήσης για γρήγορο τρύπη-

µα και καλέµισµα µε τσοκ SDS-ΜΑΧ. Ικανότητα οπής µε ποτηροκορώνα: έως 150 mm. Μέγιστη ικανότητα 
οπής σε µπετόν: έως 52 mm. Ενδεικτικός αριθµός κρούσεων: 1100-2250 κρούσεις/λεπτό. Ισχύς κρούσης: 
14 Joule τουλάχιστον. Ενδεικτικές στροφές: 120-250 στρ/λεπτό. Με ρύθµιση στροφών, αριθµό κρούσεων 
ή κρουστική ισχύ. Να έχει συµπλέκτη υπερφόρτωσης (ασφαλείας). Να έχει ψήκτρες διακοπής (αυτόµατα 
καρβουνάκια) και µεταβλητή πρόσθετη λαβή. Στεγανοποίηση κατά της σκόνης στην υποδοχή του εργαλεί-
ου. Να έχει ένδειξη σέρβις (να δείχνει έγκαιρα την ανάγκη για αλλαγή ψηκτρών), µε βαλίτσα και εξαρτήµα-
τα. 

 
13) ∆ράπανο πνευµατικό sds plus 1100W 

∆ράπανο πνευµατικό sds plus. Ηλεκτρικό σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο. Ευρύ φάσµα χρήσεων: 
διατρήσεις µε κρούση, καλέµισµα, διατρήσεις χωρίς κρούση και βίδωµα, ενδείκνυται για εργαλεία µε άκρο 
σύνδεσης SDS-plus ή µε κυλινδρικό στέλεχος (χωρίς κρούση), λειτουργία κρουστικής στάσης για διάτρη-
ση µόνο σε περιστροφική λειτουργία, αναστολή περιστροφικής λειτουργίας για καλέµισµα, σύστηµα αλ-
λαγής τσοκ "Quick", δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία, ηλεκτρονικό σύστηµα πλήρους κύµατος 
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθµητη αλλαγή ταχύτητας, υπό φορτίο η ταχύτητα παραµένει 
σταθερή αυτόµατα, περιστρεφόµενο κουµπί ρύθµισης της ταχύτητας, µετάδοση µε 2 τρόπους: δύο ταχύτη-
τες διάτρησης για διάτρηση σε ξύλο και µέταλλο, υψηλής απόδοσης κρουστικός µηχανισµός εδρασµένος 
µε ακρίβεια σε ένα περίβληµα από κράµα αλουµινίου: µεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα, λαβή µε 
λαστιχένια επένδυση: αντικραδασµική, άνετη και ασφαλής, συµπλέκτης ασφαλείας για περιορισµό οποι-
ασδήποτε αντίστροφης ροπής που µπορεί να προκύψει, προστασία υπερφόρτωσης µε ηλεκτρονική πα-
ρακολούθηση της θερµοκρασίας, φωτεινό σήµα ενηµέρωσης σχετικά µε επικείµενη υπερφόρτωση, προ-
στασία από ακούσια επανεκκίνηση: εµποδίζει την αυτόµατη επανεκκίνηση του µηχανήµατος, ψήκτρες α-
πενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα, ένδειξη για αλλαγή ψηκτρών, κυλινδρική 
θήκη προστασίας καλωδίου για την µέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία, Ονοµαστική ισχύς (W) 
: 1.010, αποδιδόµενη ισχύς (W) : 550, κρουστική απόδοση (J/s) : 207, µέγιστη ενέργεια µιας κρούσης 
EPTA (J) : 2.8, µεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 13, µέγιστος αριθµός κρούσεων (min)  4.400, διάµ. διάτρησης 
σε Xάλυβα (mm) : 13 / 6, διάµ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 28, διάµ. διάτρησης σε Τοιχοποιία µε ποτηρο-
τρύπανο (mm) : 68, διάµετρος διάτρησης σε Μπετόν µε κρουστικά τρυπάνια (mm) : 28, αριθµός στροφών 
χωρίς φορτίο (min) : 0 - 945 / 0 - 2.480, στροφές µε ονοµ. φορτίο (min) : 860 / 2.250, εύρος στερέωσης του 
τσοκ (mm) : 1.5 - 13, διάµετρος λαιµού στερέωσης (mm) : 50, υποδοχή εργαλείου : SDS-plus, ενδεικτικό 
βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 3.4, ενδεικτικού τύπου  Metabo UHE 2850 Multi ή ισοδύναµο. (Περιεχόµενα 
συσκευασίας : τσοκ SDS-plus, λαστιχένια πρόσθετη λαβή, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία µε κυ-
λινδρικό στέλεχος, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη). (Επιπλέον περιεχόµενο: Βελονι 250mm, 
Καλεµι 20x250mm, Τρυπανι Sds-plus 6x160mm, Τρυπανι Sds-plus 8x160mm, Τρυπανι Sds-plus 
10x160mm). 

 
 



14) Τροχός Φ220mm 2000 W 
Γωνιακός τροχός µε διάµετρο δίσκου 230 mm, σπείρωµα άξονα M14. Εύχρηστος µε αντικραδασµατική 
χειρολαβή τοποθετούµενη δεξιά και αριστερά για ξεκούραστη εργασία του χρήστη, µε προφυλακτήρα, µε 
ασφάλεια περιστροφής, ονοµαστικής ισχύος 2000W τουλάχιστον και βάρους έως 5 kg περίπου, τάση 
τροφοδοσίας 230V, αριθµού στροφών (χωρίς φορτίο) 6600rpm, µε προεκκίνηση, µε θωρακισµένη περιέλι-
ξη, ψήκτρες διακοπής και προστασία έναντι υπερφόρτωσης. Κλείδωµα για εύκολη αλλαγή δίσκων, Αντιο-
λισθητική χειρολαβή, Κλειδί αλλαγής δίσκου. 
 
15) Τροχός γωνιακός Φ115mm 720W 
Τροχός γωνιακός Φ115mm 
Τάση λειτουργίας 220Volt,  Ισχύς εισόδου 720Watt, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000rpm (στρ/ανά λεπτό), 
πλαϊνή χειρολαβή, κλειδί αλλαγής, σµυριδόδισκος. Μέγιστη διάµετρος δίσκου 115mm,  Βάρος εργαλείου 
1,8kg 
 
16) Σπαθόσεγα 1100 W  
Σπαθόσεγα µε βαλίτσα. Σπαθόσεγα ονοµαστικής ισχύος 1100 W τουλάχιστον για γρήγορη πρόοδο πριο-
νίσµατος και βάρους 3,5 kg περίπου. Το βάθος κοπής σε ξύλο θα είναι 230 mm περίπου και βάθος κοπής 
σε µεταλλικά προφίλ και σωλήνες 20 mm περίπου. Η λάµα θα αλλάζει εύκολα και γρήγορα χωρίς τη χρή-
ση εργαλείων (SDS). Τύπου Metabo SSE 1100. 
 
17) Τροχός γωνιακός Φ125mm µπαταρίας 18V 
Γωνιακός Τροχός µπαταρίας 18 Volt Ø 125 mm  
Xωρητικότητα µπαταρίας (Ah) :  5,2 
Τάση Μπαταρίας (Volt) :  18 Li-Ion 
∆ίσκοι λείανσης Ø (mm):  125 
Aριθµός στροφών χωρίς φορτίο (min) :  8.000 
Σπείρωµα ατράκτου :  M 14 
Bάρος µε µπαταρία (Kg) :  2.4 
Στιβαρό και ανθεκτικό στη φθορά χάρη στο 4-pole κινητήρα 
Λεπτό περίβληµα του κινητήρα για καλύτερο χειρισµό 
Περιστρεφόµενη µπαταρία για εργασία σε δύσκολα προσβάσιµα σηµεία 
Αφαιρούµενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωµατιδίων 
Ταχεία αλλαγή εργαλείου χωρίς κλειδί 
Ασφαλισµένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυµµα, ρυθµίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία. 
Yψηλή ροπή στρέψης. Ηλεκτρονική οµαλή εκκίνηση 
Φωτεινό σήµα ενηµέρωσης σχετικά µε ειδικές συνθήκες (π.χ. ενεργοποιηµένη προστασία από ακούσια 
επανεκκίνηση). Θερµική προστασία έναντι υπερφόρτωσης 
Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση. Τεχνολογία AIR COOLED για µικρό χρόνο φόρτισης και µεγάλη 
διάρκεια ζωής. Μπαταρίες µε δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης 
Τεχνολογία Metabo Ultra-M: Πολυλειτουργικό σύστηµα επιτήρησης για την προστασία του µηχανήµατος 
και των µπαταριών 
Περιεχόµενα συσκευασίας:   
    Προστατευτικό κάλυµµα, Φλάντζα στήριξης, Παξιµάδι στερέωσης (χωρίς εργαλείο), 
    Χειρολαβή, Φίλτρο σκόνης, 2 µπαταρίες Li-Power Extreme (18 V/5.2 Ah) 
    Φορτιστής ASC 30-36 V "AIR COOLED", Πλαστική θήκη 
Ενδεικτικού τύπου Metabo  W 18 LTX 125 
 
18) ∆ραπανοκατσάβιδο 2 Ταχυτήτων 18V Li 5,2 Αh κρουστικό 
∆ραπανοκατσάβιδο κρούσης επαναφορτιζόµενο. ∆ραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18 Volt, σύστηµα γρή-
γορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρµογές, λειτουργία για την αποµάκρυνση των µπλοκαρισµένων 
βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες, εξαιρετικά ισχυρό µοτέρ για γρήγορη διάτρηση και βίδωµα, άτρα-
κτος µε εσωτερικό εξάγωνο για µύτες κατσαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ, λαιµός (Ø 43 χιλιοστών) για 



ευέλικτη χρήση, ενσωµατωµένη λυχνία εργασίας, στιβαρό περίβληµα µηχανισµού από χυτό αλουµίνιο για 
βέλτιστη απαγωγή θερµότητας και ανθεκτικότητα, πρακτικό άγκιστρο ζώνης, µπορεί να καθοριστεί είτε στη 
δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά, µπαταρίες µε δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης, πολυλει-
τουργικό σύστηµα επιτήρησης για την προστασία του µηχανήµατος και των µπαταριών. Τύπος µπαταρί-
ας: Li-Ion, χωρητικότητα µπαταρίας (Ah) : 5,2, τάση Μπαταρίας (Volt) : 18, µεγ. ροπή στρέψης µαλακή 
(Nm) : 55, µεγ. ροπή στρέψης σκληρή (Nm) : 110, ρυθµ. ροπή στρέψης (Nm) : 1.5 - 24, ροπή παλµών 
(Nm) : 60, διάµ. διάτρησης σε Xάλυβα (mm) : 13, διάµ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) :  65, αριθµός στροφών 
χωρίς φορτίο (min) :  0 - 500 / 0 - 1.700, εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : 1.5 - 13, ενδεικτικό βάρος µε 
µπαταρία (Kg) : 2.0. Ενδεικτικού τύπου Metabo 18 Volt BS 18 LTX Quick ή ισοδύναµο. (Περιεχόµενα συ-
σκευασίας: Τσοκ γρήγορης πρόσδεσης, σύστηµα γρήγορης αλλαγής, πλαινή λαβή, άγκιστρο ζώνης, 2 
µπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 30-36 V "AIR COOLED", πλαστική θήκη). 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Σ.Χριστότζογλου 

 

Ι. Πέγιος 

 

Ν.Μεσηµέρης 
 

  

      

  

 

  

  

      

 



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
Μον. 
Μέτρ.

Τιµή 
Μονάδ

Ποσότ. δαπάνη

1 Μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώµατος (µάτια γάτας) τµχ 3,50 3.000 10.500

2

Πλαστικά κολωνάκια ελαστικά - επαναφερόµενα από εύκαµπτο υλικό 

υψηλής αντοχής ύψους 450mm µε 2 ανακλαστικές µεµβράνες τύπου 

II 

τµχ 14,00 2.500 35.000

3

Πλαστικά κολωνάκια ελαστικά - επαναφερόµενα από εύκαµπτο υλικό 

υψηλής αντοχής ύψους 750mm µε 2 ανακλαστικές µεµβράνες τύπου 

II 

τµχ 18,00 700 12.600

4 Ιστοί µεταλλικοί 2’’ 3,30-3,50µ τµχ 20,00 100 2.000

5 Στηρίγµατα 2'' τµχ 3,00 500 1.500

6 Πινακίδες αντανακλαστικές  τυπου2 Ρ65+Ρ32 Φ650 τµχ 40,00 500 20.000

7 Εύκαµπτο πλαστικό Ζεµπράκι Ρ52α+Π78 Φ450 τµχ 200,00 10 2.000

8 Υποπινακίδια κρατάτε αποστάσεις 45x30 εκ. τµχ 20,00 120 2.400

9 Αναλάµπων φανός µε µπαταρίες υψηλής αντοχής τµχ 50,00 6 300

10 Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης λευκό υψηλών προδιαγραφών κιλό 4,00 7.500 30.000

11 Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης κίτρινο υψηλών προδιαγραφών κιλό 4,00 2.500 10.000

12 Γεννήτρια 10 KWA τµχ 1200 2,00 2.400

13 Πιστόλια χρώµατος για διαγραµµιστικό µηχάνηµα τµχ 220,00 2 440

14 Λάστιχα χρώµατος 3/8 για διαγραµµιστικό µηχάνηµα τµχ 120,00 2 240

15 Μπεκ (σειρά 2-5) για διαγραµµιστικό µηχάνηµα τµχ 36,00 10 360

16 Τσιµούχες για διαγραµµιστικό µηχάνηµα σετ 120,00 2 240

17 Λάστιχα αέρος τµχ 120,00 2 240

18 Πιστόλια αέρος µε σετ καρυδάκια σετ 225,00 2 450

19 Κοµπρεσέρ 1500 WAT τµχ 1400,00 2 2.800

20 Πνευµατικό ∆ράπανο 1200 WAT τµχ 600,00 4 2.400

21 Τροχός Φ220 1200 WAT τµχ 350,00 2 700

22 Τροχός Φ110 τµχ 100,00 2 200

23 Σπαθοσέγα τµχ 460,00 1 460

24 Τροχός µπαταρίας Φ125 τµχ 480,00 1 480

25 Βιδολόγος µπαταρίας µε βαλίτσα τµχ 390,00 2 780

26 Αρίδα ξετρυπήµατος Φ65 τµχ 440,00 2 880

27 Αρίδα ξετρυπήµατος Φ22 τµχ 90,00 4 360

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
∆ιεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΑΠΑΝΗ:

CPV: 34922100-7 (ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΩΝ)

E-mail: s.christotzoglou@thessaloniki.gr

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Ταχ. Κωδ.:   542 49
Πληροφορίες:  Σίµος Χριστότζογλου

16/26-6-2020
173.984,40 €

ΚΑ : 30/6662.01.01, 30.003/7131.02.01, 

30.003/6672.01.01, ΚΑ: 30/6699.01.01

CPV: 44811000-8 (  Χρώµα διαγράµµισης οδών  )

CPV: 31100000-7  (Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και 
ηλεκτρικοί µετασχηµατιστές)

CPV: 34922000-6  (Εξοπλισµός διαγράµµισης οδών)

CPV: 42123400-1 (αεροσυµπιεστές)

CPV: 42652000-1 (Ηλεκτροµηχανικά εργαλεία χειρός - δράπανα)

Τηλέφωνο: 2313 318721



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
Μον. 
Μέτρ.

Τιµή 
Μονάδ

Ποσότ. δαπάνη

CPV: 34922100-7 (ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο∆ΩΝ)

28 Χαρτοταινίες 3εκ. πλάτος τµχ 2,00 200 400

29 Ρολάκια βαφής 10εκ. τµχ 0,90 200 180

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 140.310,00 €

Φ.Π.Α. 24% 33.674,40 €

ΣΥΝΟΛΟ 173.984,40 €

CPV: 44510000-8 (ΕΡΓΑΛΕΙΑ)

Ο Συντάξας

Θεσσαλονίκη 29-06-2020

Σίµος Χριστότζογλου

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη 29-06-2020

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Οδοποιίας 

και Οδικής Σήµανσης

Ι. Πέγιος

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη 29-06-2020

Ο Αναπλ.Προϊστάµενος ∆/νσης 

Βιώσιµης Κινητικότητας και 

∆ικτύων

Νικόλαος Μεσηµέρης

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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