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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29-04-2022
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. πρωτ.: 2175
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Τ.Κ.: 66133 Δράμα
Πληροφορίες: Μ.Κιορσάββα Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 
Τηλέφωνο: 2521350732        (για ψήφιση πιστώσεων)
Email: mkior@dimosdramas.gr Κοιν.:  Τμήμα Προμηθειών 
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου. – Προμήθεια στύλων και πινακίδων ονοματοδοσίας 
ΤΚ Μικροχωρίου. – Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου. – 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης και λοιπού υλικού σήμανσης 
για τις ανάγκες του δήμου Δράμας. – Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κτλ). – Τοποθέτηση 
πινακίδων σήμανσης κοινότητας Κ. Αγρού.»

ΣΧΕΤ: 1) Το με αρ. πρωτ. 15540/19-04-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

Η παρούσα 13/2022 μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, 
ονοματοθεσίας, αριθμοδότησης και λοιπού υλικού σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κλπ) για τις ανάγκες του δήμου 
Δράμας, την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου, την προμήθεια στύλων, πινακίδων 
ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης οδών της κοινότητας Μικροχωρίου, καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων 
σήμανσης κοινότητας Κ. Αγρού.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του N. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ 114/08-06-2006 

τεύχος Α') στις αρμοδιότητες των Δήμων μεταξύ των άλλων είναι και η συντήρηση και διαχείριση υποδομών, 
όπως έργων οδοποιίας κλπ, η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου καθώς και η 
εξασφάλιση και η διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του Δήμου.

Σκοπός της προμήθειας είναι η κάλυψη της ανάγκης επείγουσας αντικατάστασης πινακίδων 
κυκλοφοριακής ρύθμισης σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., οι οποίες έχουν φθαρεί ή αποχρωματισθεί ή καταστραφεί 
από βανδαλισμούς ή τροχαία ατυχήματα καθώς και αυτή της τοποθέτησης νέων, όπου εμφανίζονται ελλείψεις 
ή όπου πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές αλλαγές βάσει κανονιστικών αποφάσεων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας. Επίσης, σκοπός της είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων 
και η αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, για τα οποία απαραίτητη είναι η τοποθέτηση καθρεφτών, κολωνακίων, 
φαναριών παλλόμενων σήμανσης με φωτοβολταΐκό και στηθαίων ασφαλείας.

Η παραπάνω προμήθεια έχει ως στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής 
λειτουργίας, καθώς και την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων, πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, 
πληροφοριακών πινακίδων, πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμοδότησης οδών, εξοπλισμού σήμανσης 
(καθρέφτες, κολωνάκια, πλέγμα οριοθέτησης έργων κλπ), φαναριών παλλόμενων σήμανσης με φωτοβολταϊκό, 
στύλων πινακίδων, στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου με πλήρη τοποθέτηση και κιγκλιδωμάτων.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν:
• Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι 

τροποποιήσεις αυτού
• Οι διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
• Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις»

• Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (ΦΕΚ 
161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»

• Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
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• Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116 & 117) 

• Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

• Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
• Το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν. 4555/2018
• Οι διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και…»
• Οι διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων…»

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πιστώσεις

- στον Κ.Α. 30.6662.06 (1.318,72 €) του προϋπολογισμού 2022 
- στον Κ.Α. 30.7135.18 (416,64 €) του προϋπολογισμού 2022 
- στον Κ.Α. 30.7135.21 (464,64 €) του προϋπολογισμού 2022 
- στον Κ.Α. 30.7135.20 (30.000,00 €) του προϋπολογισμού 2022 
- στον Κ.Α. 50.6662.01 (2.000,00 €) του προϋπολογισμού 2022 
- στον Κ.Α. 30.7135.37 (3.000,00 €) του προϋπολογισμού 2022 

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης των κάτωθι Κ.Α.:
ΚΑ Προμήθεια Προϋπολογισμός ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ

30.6662.06 Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού 
δικτύου 1.008,00€ 241,92€ 1.249,92€

30.7135.18 Προμήθεια στύλων και πινακίδων 
ονοματοδοσίας ΤΚ Μικροχωρίου 336,00€ 80,64€ 416,64€

30.7135.21 Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας 
και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου 373,50€ 89,64€ 463,14€

30.7135.20
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 
σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης και 
λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του 
δήμου Δράμας

24.192,50€ 5.806,20€ 29.998,70€

50.6662.01 Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, 
κορδέλες κτλ) 1.604,50€ 385,08€ 1.989,58€

30.7135.37 Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης κοινότητας 
Κ. Αγρού 2.100,00€ 504,00€ 2.604,00€

   ΣΥΝΟΛΟ        36.721,98 €

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην ψήφιση πίστωσης των κάτωθι Κ.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 203 του Ν. 4555/2018:

ΚΑ Προμήθεια Προϋπολογισμός
30.6662.06 Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου 1.249,92€
30.7135.18 Προμήθεια στύλων και πινακίδων ονοματοδοσίας ΤΚ Μικροχωρίου 416,64€

30.7135.21 Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης οδών 
Μικροχωρίου 463,14€

30.7135.20
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-
αριθμοδότησης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του δήμου 
Δράμας

29.998,70€

50.6662.01 Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κτλ) 1.989,58€
30.7135.37 Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης κοινότητας Κ. Αγρού 2.604,00€

 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο προϊστάμενος της ΔΤΥ

Κιοσσές Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός

Συνημμένα: 
Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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