
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                        ΛΑΡΙΣΑ    3-3-2023 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  86429 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ          
Ταχ. Δ/νση :    Διοικητήριο. 
Ταχ. Κωδ.:      41222, ΛΑΡΙΣΑ                                                     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  
Πληροφορίες ως προς τους όρους  
της διακήρυξης & τεχνικές                                                   ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  
Προδιαγραφές:ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ . 
Τηλ: 2413506426  
Email: h.karampouzis@thessaly.gov.gr   
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας πινακίδων σήμανσης 
του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 του υποέργου 

5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023 - 2024» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 70.000,00 € . 

Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως εξής:   
 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γενική Διεύθυνση έργων και υποδομών της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας -  Διεύθυνση τεχνικών έργων προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό 

Διαγωνισμό προμήθειας υλικού για τον ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024 του υποέργου 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023 - 2024». με Κ.Α. 2022ΝΠ41700047 
(Κωδικός ΟΠΣ 5200193) της ΣΑΝΠ 417 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής σε ευρώ, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
Διακήρυξη δημοπρασίας.  
Συστημικός Αριθμός : 185580 
 
Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των υπηρεσιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι 
προσφορές από τους οικονομικούς φορείς.    
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, 
ύστερα από προθεσμία ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 
παρ. 1α του N. 4412/2016, ήτοι την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ώρα 11:00 π.μ   

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών της (29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ώρα 11:00 π.μ.) δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων»   
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, στην Υπηρεσία (Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας (Γραφείο 1.11, 
Πρωτόκολλο, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, 412 22, Λάρισα).  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές ή αντιπροσφορές. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική.    
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% επί του προϋπολογισμού  χωρίς Φ.Π.Α 
(1.129,03 ευρώ) της  από Μαρτίου 2023  Διακήρυξης Δημοπρασίας και πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς.  
Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα 
μέχρι 30%   της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα 
μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού, με πρόταση του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 104παρ.1 του Ν. 4412/2016.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης θα δίδονται από τη Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Λάρισας (Γραφείο 1.26, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, 41222, Λάρισα, τηλ. 
2413506426 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
https://www.thessaly.gov.gr/efimeridaipiresias/diakirikseis,   
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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