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& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ & 
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�ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ �ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Η �ιεύθυνση Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας  �ιακηρύσσει Συνοπτικό �ιαγωνισµό µε 

σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον το 

προσφερόµενο είδος είναι αποδεκτό και σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την ανάδειξη 

προµηθευτή Υλικών για �ιαγραµµίσεις Οδοστρωµάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την 

συντήρηση και ασφάλεια του οδικού δικτύου του Νοµού για την περίοδο 2019 προϋπολογισµού € 74.400,00 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ), σύµφωνα µε τα παρακάτω : 

 

 

Α. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
  
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/1999) 

3. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει µε την προσθήκη 

του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 

Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων».  

                                                      
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

1 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ» 
 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ  4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2019  » 
 
 
 
ΣΑΕΠ 517/ 2018ΕΠ51700004 
 
74.400,00 € 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 

4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (Α’ 237), ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Ανοικτή διάθεση 

και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση 

του Ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

10. Το υπ΄αριθµ 4584/30-9-2016 της Γεν ∆ιευθ. ∆ηµ. Συµβάσεων/ ∆/ΣΗ Νοµικών Υπηρεσιών 

τµήµα Μελετών, της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005. 

12. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

13. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194 /22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες». 

14. Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) « Οργανισµός Περιφέρειας 

Θεσσαλίας».  

15. Την αριθµ. 12179/2-7-2014 (ΦΕΚ 1893/Β΄/11-7-2014) ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός 

ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

16. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων και 

αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης.  

17. Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη Περ. Θεσσαλίας στους 

αρµόδιους ∆/ντες- Προϊσταµένους µε το ΦΕΚ 2688/8-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Β. 

18. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

19. Την µε αρ. πρωτ. 143/24-01-2019 (Α∆Α: ΩΟ∆67ΛΡ-ΡΝΡ) Έγκριση ∆ιάθεσης πίστωσης σε 

βάρος των πιστώσεων του έργου µε 2018ΕΠ51700004 και τίτλο «Εργασίες - Προµήθειες για τις 

ανάγκες του οδικού και του αντιπληµµυρικού δικτυού και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Λάρισας » 

και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019  »  

20. Την υπ’ αριθ. 556/2019 (Α∆Α: 93Φ67ΛΡ-ΨΒ2) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε την οποία εγκρίθηκε η επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης . 

21. Την µε αριθµό πρωτ. 2631/1-4-2019 απόφαση έγκριση µελέτης µε Α∆Α Ω04Υ7ΛΡ-Θ01.  

22. Το γεγονός ότι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής  Ενότητας Λάρισας 

παρέχει, µε ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης, ελεύθερη, 
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άµεση και πλήρη πρόσβαση στο πλήρες κείµενό της και συγκεκριµένα στην ιστοσελίδα της, 

http://www.thessaly.gov.gr. 
23. Τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας για την προµήθεια Υλικών για 

∆ιαγραµµίσεις Οδοστρωµάτων. 
 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Β.1. Ο διαγωνισµός είναι Συνοπτικός µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον το προσφερόµενο είδος είναι αποδεκτό και 

σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την ανάδειξη προµηθευτή Υλικών για 

�ιαγραµµίσεις Οδοστρωµάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την συντήρηση 

και ασφάλεια του οδικού δικτύου του Νοµού για την περίοδο 2019. 

 

Β.2.  Ο �ιαγωνισµός θα γίνει την 19η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00 π.µ. ( 

λήξη επίδοσης προσφορών) στο Γραφείο 1.26 της �ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Λάρισας, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής . 

 

Β.3.  Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Κ.Π.Δ. και οι συµµετέχοντες  για να 

γίνουν δεκτοί σ’ αυτόν,  πρέπει  να  υποβάλλουν  τα  εξής  δικαιολογητικά : 

   

     1.-  α.)  Φάκελο   προσφοράς   στον οποίο  θα  αναγράφονται τα παρακάτω : 

 1.-  Φάκελος  Προσφοράς 

 2.-   Ο  τίτλος  του  έργου 

 3.-   Ο  πλήρης  τίτλος  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον  διαγωνισµό 

 4.-    Η  ηµεροµηνία  διεξαγωγής  του  διαγωνισµού 

 5.-    Τα  στοιχεία  του  προσφέροντος 

 

 β.) Μέσα  στο  κυρίως  Φάκελο  θα υπάρχουν τρεις (3) σφραγισµένοι υποφάκελοι : 

          I.-  Φάκελος  �ικαιολογητικών  Συµµετοχής - Πρωτότυπα ( 1 φάκελος)  

 II.-   Φάκελος Τεχνικών Προδιαγραφών – Πρωτότυπο ( 1 φάκελος ) 

 III.-  Φάκελος  Οικονοµικής  Προσφοράς – Πρωτότυπο ( 1 φάκελος )   

 

 

I) Φάκελος �ικαιολογητικών συµµετοχής .  
 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 

αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά: 

1.  Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. ( € 1.200,00  ) . 
 
Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 
 
Ι.   Την σχετική διακήρυξη , την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. 
ΙΙ. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η  εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον  

επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 
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Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: 
 
(1) την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει το ορισµένο ποσό µετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, 
(2) τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, 
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) την ηµεροµηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
προµηθευτή από την Υπηρεσία. 

2.  Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε µορφή επιστολής προς τη �/νση Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Λάρισας , όπου   θα   αναφέρονται   τα   βασικά   στοιχεία   (επωνυµία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και e-mail) του υποψήφιου Ανάδοχου ή στην περίπτωση 

ένωσης,   των   φορέων  που  απαρτίζουν  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο,  την έκταση /ποσοστό και 

το είδος συµµετοχής τους στο έργο. Παράλληλα θα αναφέρεται ότι δίνεται η συγκατάθεση για 

τη διακίνηση εγγράφων µέσω του αριθµού (ή των αριθµών σε περίπτωση  ένωσης  εταιριών)  

τηλεοµοιοτυπίας (fax) που δηλώνεται  στην  αίτηση.  Η αίτηση  θα  υπογράφεται  από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του υποψήφιου Ανάδοχου ή σε περίπτωση σύµπραξης από τους νόµιµους 

εκπρόσωπους όλων των συµµετεχόντων στη σύµπραξη. 

3. Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά 

συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης  

(Γενικοί  και   Ειδικοί  Όροι - Παραρτήµατα),  της  οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση, 

και ότι η υποβαλλόµενη προσφορά του καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης προµήθειας 

και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. 

4. Παραστατικό  εκπροσώπησης στην  περίπτωση   που  οι   προσφέροντες συµµετέχουν στους 

διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους.  

5. Τ.Ε.Υ.�. ( Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης).   

 

 

II) Φάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς ( Πρωτότυπο)   
 

     Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχονται επίσηµα πιστοποιητικά ( ή επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα ) που θα αποδεικνύουν την ποιότητα και τις προδιαγραφές των 

προσφερόµενων υλικών.    

 

    Τεχνικές Προδιαγραφές  

         

        Τα υλικά προς προµήθεια είναι:  

• λευκό ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης  

• κίτρινο ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης 

• Υάλινα σφαιρίδια για την ανάµιξή τους στο χρώµα διαγράµµισης κατά την διαδικασία 

διαγράµµισης.  

• υγρός διαλύτης χρωµάτων για τον καθαρισµό των µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων που 

χρησιµοποιούνται για την διαγράµµιση.  
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Τα υλικά θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική περιγραφή - τεχνικές 

προδιαγραφές η οποία είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.  

 

 

 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ  
 Για την προµήθεια του ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΝ 1871 « Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Φυσικές ιδιότητες » και συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF7 
για τον παράγοντα 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 ΕΝ 1423, τα οποία κατά την 
εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος.  
-  να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς 
ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα 
διαγράµµισης 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 
µεταβάλλεται 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 ≥ 13% 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 D 711.  
- να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3  
Η λεπτότης κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D 1210.  
- να έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση ≥ 50 kg  
Η αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση προσδιορίζεται ως ακολούθως:  
To χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα πάχους περίπου 80 µm πάνω σε γυάλινο δοκίµιο διαστάσεων 
15 cm × 7 cm 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 – 110 οC και εν 
συνεχεία κλιµατίζεται επί 30 λεπτά σε θερµοκρασία 25 ± 2 οC και σχετική υγρασία 50 % ± 5 %.  
Το δοκίµιο υποβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε το ASTM D 968.  
Η άµµος που χρησιµοποιείται είναι η πρότυπη άµµος CEN EN 196-1.  
- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης όταν  
δοκιµάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως :  
Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 127 µm πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου 
διαστάσεων 7,5 cm × 12,5 cm και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο υµένας 
ξηραίνεται στους 21 – 26 οC σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε πυριαντήριο σε 
θερµοκρασία 55 ± 2 οC επί 2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον επί µισή ώρα και 
κάµπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαµέτρου 12,5 cm.  
- Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή άλλες αλλοιώσεις 
εκτός µιας ελαφριάς απώλειας της στιλπνότητάς του όταν δοκιµάζεται ως ακολούθως :  
 
Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380 mm σε καθαρό γυάλινο δοκίµιο. Ο υµένας 
ξηραίνεται στους 21 – 26 οC 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 
υµένα περίπου 400 µm, 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.  
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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 /18-10-
84 (ΦΕΚ 799 τ.Β΄/ 9-11-84). Για τη συσκευασία ισχύει η § 3.1 του « Τεύχους Οδηγιών κατασκευής 
διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα » έτους 1982.  
Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871 θεωρούνται αναγκαίοι, δεδοµένου ότι δεν 
γίνονται 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 567 /Β /90) «Περί επικινδύνων 
παρασκευασµάτων» και το παρ/µα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705 /Β /20-9-94) «Περί 
επικινδύνων ουσιών», θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους 
ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R : R11 πολύ εύφλεκτο και R 20 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 886 /Β /30-10-91) «Περί καθορισµού κανόνων για 
το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47 /95 (ΦΕΚ 431 /Β /17-5-95).  
 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  
 
Τα γυάλινα σφαιρίδια διαγράµµισης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 και να έχουν την ακόλουθη κοκκοµετρική διαβάθµιση:  
 

Kόσκινα ISO 565 – R 40/3 
µm  

Συνολικό συγκρατούµενο βάρος σε 
%  

850  0 – 2  

710 0 – 10  

425 25 – 65 
 

250 70 – 95 

150 95 - 100 

 
 
Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% 
επικάλυψη επίπλευσης.  
Ο παραγωγός, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να είναι εφοδιασµένος µε πιστοποίηση κατά ISO 9002, 
θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει την ύπαρξη επικάλυψης πρόσφυσης και 
επίπλευσης.  
 

 

III) Φάκελος  Οικονοµικής  Προσφοράς ( Πρωτότυπο)  
 

 

 Θα είναι σφραγισµένος και θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και ο 

τίτλος της Προµήθειας και ο φορέας που απευθύνεται ο �ιαγωνιζόµενος.  

Μέσα στον κάθε φάκελο θα υπάρχει το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας στο 

οποίο ο �ιαγωνιζόµενος θα αναγράφει την προσφερόµενη τιµή ανά είδος χωρίς 

Φ.Π.Α.(€/τόνο), το όλο τίµηµα  της  Προµήθειας ( χωρίς Φ.Π.Α.) , τον Φ.Π.Α. και το σύνολο, 

ξεχωριστά. 





 7

 Η  ισχύς  της  Οικονοµικής  Προσφοράς  θα  είναι  για  300  ηµέρες . 

 

 

Β.4.  Κατακύρωση - Προσφερόµενη ποσότητα  

 

Ο �ιαγωνισµός αφορά την ανάδειξη προµηθευτή Υλικών για �ιαγραµµίσεις Οδοστρωµάτων για τις 

ανάγκες της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την συντήρηση και ασφάλεια του οδικού δικτύου του Νοµού 

για την περίοδο 2019 συνολικού ποσού 74.400,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε 

δυνατότητα αύξησης 30% ή µείωσης 50% της τελικής ποσότητας σύµφωνα µε το άρθρο 104 

παρ. 1 του Ν. 4412 / 2016 .  

 

Οι ποσότητες των υλικών προς προµήθεια θα είναι: 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝΟΙ 

1 ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  47 

2 ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΦΑΙΡΙ�ΙΑ 10 

 

Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών µόνο για όλα τα υλικά του παραπάνω πίνακα.  

Η προσφορά, ως προς τη συνολική της τιµή, δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του προϋπολογισµού 

της συγκεκριµένης προµήθειας και αντίστοιχες προσφορές θα αποκλείονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και αναλυτικές. 

 

Κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας  και την τελική επιλογή του προµηθευτή αποτελεί η 

χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον τα προσφερόµενα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται στις  Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω. 

 

B.5 �ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύµβασης- Ενστάσεις 

 

1. Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  

 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα 

πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας . Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους 

των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 

και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές , (σηµειώνεται ότι, τόσο 

στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η 

σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 

περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές 

για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 

β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 

επωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και τα στοιχεία της 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.    

γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής φακέλων των προσφορών και 

τον έλεγχο καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής , ακολουθεί ο έλεγχος των τεχνικών 

προδιαγραφών καθώς και η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή τους από 
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τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων 

τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. Σηµειωτέον ότι κάθε στάδιο είναι 

ξεχωριστό και σε περίπτωση που αποκλεισθεί κάποιος δεν συνεχίζει στο επόµενο στάδιο  

Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 

κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 

µέλη της Επιτροπής Διαγωνισµού και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 

δ) Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια 

µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, 

ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση 

αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος 

για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, 

ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής 

συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής τους. 

ε) Η Επιτροπή Διαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 

επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον 

αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 82 και επόµενα του ν. 3669/2008.  

στ) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισµού ή σε 

παράρτηµά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού Ι µε το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον προσωρινό 

µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει .  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο 

επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα του Ν.4412/2016 άρθρο 

127 . 

ζ) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισµού και 

παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  

 

2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύµβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσµίας, 20 ηµερών,  τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο Β5.4 της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισµού.  

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 

συµπληρώσει εντός πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, 

ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
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iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο Β5.4 της 

παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος 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 τηρουµένης της ανωτέρω 

διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο Β.3 

της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού ΙΙ 

από την Επιτροπή Διαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (αποφαινόµενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε 

για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, 

είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο Διοικητήριο, Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου, 

Πτέρυγα Α΄, 1ος όροφος, γραφείο 1.26, Τ.Κ. 41222, Λάρισα  εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την 

ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.   

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. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε 

την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  

 

3.  Ενστάσεις 

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 

πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  . 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη 

της Επιτροπής Διαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώµη του 

Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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Η ανάδειξη του προµηθευτή θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας  ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του �ιαγωνισµού. 

 

4. Δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµβασης 

 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού και µέσα σε 20 ηµέρες από την πρόσκληση υποχρεούται ο 

αναδειχθείς ως προµηθευτής να προσέλθει στη �ιεύθυνση Τεχνικών Έργων για την προσκόµιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλα τα πρωτότυπα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά κατά σειρά αναφέρονται παρακάτω: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, (Αφορά Φυσικά Πρόσωπα,) 

 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. (Αφορά Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα,) 

 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το  οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Αφορά Φυσικά και Νοµικά 

Πρόσωπα,) 

 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, και αφετέρου   ότι  εξακολουθούν  να   παραµένουν  εγγεγραµµένοι   µέχρι  της  

επίδοσης της  ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του 

�ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.  (Αφορά Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα,) 

 

(5) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε. και Ε.Ε από αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Α.Ε.  από την 

αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας 

είναι εγγεγραµµένη ), ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει 

(για Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε από αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας τους και για 

Ανώνυµες εταιρίες από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(µόνο για αλλοδαπά νοµικά  πρόσωπα)  (Αφορά Νοµικά Πρόσωπα,) 

 

(6) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες 

(Α.Ε.) και για τον πρόεδρο του �ιοικητικού  Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισµού. (Αφορά 

Νοµικά Πρόσωπα) 
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(7) �ικαιολογητικά  σύστασης  (Αφορά   Νοµικά Πρόσωπα) / Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι  ο 

Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (Αφορά Συνεταιρισµούς) 

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. Οι αλλοδαποί και 

τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα θα προσκοµίσουν ισοδύναµα µε τα ακόλουθα έγγραφα, αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής 

τους. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 

του προµηθευτή που γίνετε ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του 

προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

Tο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζεται από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή �ιαγωνισµού θα υποβάλει τα Πρακτικά και 

όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή που διατηρεί το 

δικαίωµα να αποφασίσει για την κατακύρωση της προµήθειας. 

Μετά την Κατακύρωση αποστέλλεται στον ανάδοχο σχετική ανακοίνωση στην οποία 

επισυνάπτεται σχέδιο Σύµβασης προµήθειας. Μέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών 

από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης προσκοµίζοντας τη χρηµατική Εγγύηση καλής 

εκτέλεσης του έργου ποσοστού 10% χωρίς το ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και επιβάλλονται οι 

καθοριζόµενες από το νόµο κυρώσεις. 

 

(8) Η Προµήθεια των υλικών θα γίνεται σε ποσότητες που ζητούνται κάθε φορά από την �/νση 

Τεχνικών Έργων, θα συνοδεύονται δε κάθε φορά από επίσηµα πιστοποιητικά όσον αφορά την 

ποιότητά τους.  

 

Η µεταφορά θα γίνεται µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου Προµηθευτή. 

Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνεται σε αποθήκη και συγκεκριµένα στην Λάρισα σε εργοτάξιο 

της �ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων επί της οδού Φαρσάλων. Η µεταφορά θα γίνει χωρίς καµία επί 

πλέον οικονοµική επιβάρυνση της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Ο ανάδοχος του έργου θα 

επιβαρύνεται µε τη συσκευασία και το κόστος αποστολής δειγµάτων για έλεγχο σε κάθε 

παραλαβή υλικών , ανεξαρτήτου ποσότητας . 

 

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα στο όνοµά του, σε βάρος 

του Προϋπολογισµού της Π.Ε. Λάρισας , βάσει Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής 

και των Τιµολογίων του Προµηθευτή. 

 

Το αντίτιµο της προµήθειας υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις και σε φόρο επί της καθαρής αξίας. 

Ο Φ.Π.Α. δεν υπόκειται σε κρατήσεις. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων, στο site της περιφέρειας Web: 
http://www.thessaly.gov.gr καθώς και η Περίληψή της . 
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Λάρισα    2 Απριλίου 2019 

 

                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

              

                                 

         ΕΛEΓXΘHKE                                           ΓΚΟΝΗΣ �ΗΜΗΤΡΙΟΣ   

  Λάρισα   2/04/2019                                              Πολ. Μηχανικός Τ. Ε.     

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος    
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ  

& ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                             
  

              Θ E Ω P H Θ H K E   

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ        Λάρισα 2/04/2019                                                                                     

  Πολ. Μηχανικός Τ. Ε.              

      

     Ο �ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

          �ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων         

         

    

 

            ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΣ 

                                         Πολ. Μηχανικός µε A’β   

    

                                                     

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΣ   ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ    




