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ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1.1 Ορισμοί - Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού -  

Διευκρινίσεις επί όρων διακήρυξης. 

 

Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα 
ανατεθεί η σύμβαση από την 
Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας την 
προμήθεια των ειδών που προβλέπονται 
από την παρούσα. 

 

Αναθέτουσα αρχή: Αναθέτουσα Αρχή στο κείμενο της 
παρούσης και της σύμβασης είναι η 
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της  
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Το αντικείμενο της παρούσας 
προκήρυξης είναι η προμήθεια 
πινακίδων σήμανσης και ασφάλειας  
οδικού δικτύου   της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων. 

 

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό 
μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική 
μορφή: 

Α) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, 
στην διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / Προκηρύξεις) και την οποία θα 
πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι, ώστε να καθίστανται εγκαίρως ενήμεροι 
για τυχόν πληροφορίες ή Διευκρινήσεις. 

Β) Από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. 

Διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας Διακήρυξης, μπορούν να ζητηθούν 
εγγράφως από την Αναθέτουσα αρχή, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας (http://www.thessaly.gov.gr), στην διαδρομή Εφημερίδα 
της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / Προκηρύξεις, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

 
1.2 Δικαίωμα συμμετοχής 





 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε 
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα: 
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 

Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016 
(Α΄147), όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1.3 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» της 
παρούσας. 
 
Λόγοι αποκλεισμού: 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 
αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 
περιπτώσεις της παραγράφου (1.3.2) (παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται 
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε 
πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της 
παραγράφου (1.3.3) (παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
 
 
1.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την 
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 

(1.3.1) Το Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  που  είναι  
συνημμένο στην  παρούσα Διακήρυξη,  συμπληρωμένο και  
υπογεγραμμένο . 

 
(1.3.2) Τα Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του προσφέροντος ή του 
υποψήφιου νομικού προσώπου,  

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά 
Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο 
υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο 
και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο 
διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να 
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος 
καταστατικού. 

iv. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί 
μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη 





 

 

μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που 
έχει κατατεθεί. 
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 
γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με 
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

 
(1.3.3) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους. 

 
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 
ένωση. 

 
 

1.4  Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να υποβάλλει 
σε σφραγισμένο φάκελο, μετά την σχετική ειδοποίησή του τα παρακάτω έγγραφα-
δικαιολογητικά: 

(1.4.1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας), έκδοσης έως και τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, απ' το 
οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1.3.2 περίπτωση Ι και ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά α) στους διαχειριστές για τις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), β) τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για 
τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), γ) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 
σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και δ) 
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

(1.4.2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 
εισφορές τόσο για τα μέλη του όσο για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.  

(1.4.3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο 
το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ,έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Ειδικότερα: α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και 
για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, β) Οι ετερόρρυθμες εταιρείες 
(Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτές προσωπικό, γ) Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν 





 

 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους 
και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό και δ) Οι ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό (δεν θα προσκομίσουν 
αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους). 

(1.4.4) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος  ως  προς  τις 
φορολογικές  υποχρεώσεις  του. 

(1.4.5) Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των διαγωνισμού μπορεί να 
ζητήσει τη υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών (στα πλαίσια του άρθρου 80 
του Ν. 4412/2016 (Α΄147)), τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω και οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που 
θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αυτά δεν 
υποβληθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

(1.4.6) Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω παραγράφων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(1.4.7) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά 1.4.1 έως 1.4.4, για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
 

1.5 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 
Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 17 / 9 /2019 (ημέρα  
Τρίτη    ) και ώρα 12,00  , στο Γραφείο 211, του Διοικητηρίου της ΠΕ Τρικάλων 
(Γραμματεία Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων της Π.Ε. Τρικάλων, 2ος όροφος, Τ.Κ. 
43132, Τρίκαλα). 
 
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως 
συστημένη  μέχρι  την   17  /9   /2019 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11,00  . Προσοχή - η 
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Προσφορές που 
υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
 
Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή 
αποκλεισμού], με εξαίρεση τυχόν επισυναπτομένων προσπέκτ, τα οποία μπορεί να είναι  
εκτός  από  την Ελληνική,  μόνο  στην Αγγλική. 
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς που θα 
πρέπει να φέρει τις ενδείξεις: 

Τα στοιχεία του αποστολέα: 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΚ, ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX, E-MAIL. 
 
Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 





 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 
Τ.Κ.: 421 32, ΤΡΙΚΑΛΑ 
 
Την ένδειξη: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΑΩΝ» 

Την ένδειξη: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  ημέρα     Τρίτη   ,   17  η  /  9   / 2019 

 
 ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 
 Μέσα  στο  κυρίως  Φάκελο  θα υπάρχουν έξι (6) σφραγισμένοι – επί  ποινή  αποκλεισμού  
φάκελοι : 
 1.-  Φάκελοι    Δικαιολογητικών   Συμμετοχής - 

Πρωτότυπα   και  Αντίγραφα  των  ζητούμενων στην  
παράγραφο  1.3 ( 2 φάκελοι ) ,  οι οποίοι θα 
φέρουν πλέον των ενδείξεων του κυρίως 
φακέλου που αναφέρονται ανωτέρω και την 
εξής: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ». 

  2.- Φάκελοι  Οικονομικής  Προσφοράς – Πρωτότυπο και 
αντίγραφο ( 2 φάκελοι )  , οι οποίοι θα φέρουν 
πλέον των ενδείξεων του κυρίως φακέλου που 
αναφέρονται ανωτέρω και την εξής: 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα 
περιέχει  το  έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο από τον  διαγωνιζόμενο.  

 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή από το υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της διακήρυξης. Μη αποδοχή 
όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους 
απόρριψης, όταν θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας 
του Διαγωνισμού. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει.  
 
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε 





 

 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία 
των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. (Άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
 
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε 
περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο), φέρουν ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
1.6 Προϋπολογισμός – Προσφερόμενη Τιμή – Κριτήριο κατακύρωσης 

 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια πινακίδων σήμανσης 

και ασφάλειας  οδικού  δικτύου  της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, συνολικού 
ποσού 40000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%) .  
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  όπως  περιγράφεται  
στην Τεχνική περιγραφή  και  αναφέρεται  στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
εφόσον τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές που ισχύουν . 
 
Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας  ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

 
2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ: Με την προσφορά, η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς 

Φ.Π.Α., όπως αυτό αναγράφεται στο «Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς» του 
Παραρτήματος Β’. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

3. Η Προμήθεια των πινακίδων  θα γίνεται σε ποσότητες που ζητούνται κάθε 
φορά από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, θα συνοδεύονται δε κάθε φορά 
από επίσημα πιστοποιητικά όσον αφορά την ποιότητά τους.  
 

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

5. Η παράδοση θα γίνεται στις αποθήκες του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της 
Π.Ε. Τρικάλων ( πρώην  ΚΟΜΔΕ ), στις αποθήκες της πρώην ΔΕΣΕ στα 
Τρίκαλα,χωρίς  καμμία  επί  πλέον  επιβάρυνση  της  Περιφερειακής  
Ενότητας  Τρικάλων. 

 
6. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 





 

 

 
8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η  

προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής . 

10. Υποψήφιος Ανάδοχος, θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη 
τιμή, εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης. 

11.  Ανάδοχος, ανακηρύσσεται ο Μειοδότης, κατόπιν της αξιολόγησης της πληρότητας 
και εγκυρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τυχόν διαφοροποίηση ή 
παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από τη διακήρυξη δίνει το δικαίωμα 
στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην 
αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

12. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη έως 30% ή μικρότερη έως 50% ποσότητα 
(άρθρο 104 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 

 
 
1.7 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού 

(1.7.1). Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με 
την αριθ. 1857/2018 (πρακτικό 37ο/8-10-2018 ), απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας), στις   17/9/2019 και ώρα 12.00, στο 
Διοικητήριο  της  Περιφερειακής  Ενότητα Τρικάλων- Βασιλείου Τσιτσάνη 31, 42132, 
Τρίκαλα, 2ος όροφος, γραφείο 227 .  

Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

(1.7.2)  Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της επιτροπής. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο και τον φάκελο των 
δικαιολογητικών και μονογράφει τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι με τις 
οικονομικές προσφορές μονογράφονται αλλά δεν αποσφραγίζονται. Στη συνέχεια 
γίνετε ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής.  
Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, για 
εκείνους που πληρούν τα δικαιολογητικά της §1.3, προβαίνει στην αποσφράγιση και 
μονογραφή των οικονομικών προσφορών και στην ανακοίνωση των τιμών. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 





 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο έλεγχου των οικονομικών 
προσφορών και την ανάδειξη του μειοδότη. 
Το αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

(1.7.3) Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις 
προσφορές, χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. Προσφορές που 
παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

(1.7.4) Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το 
αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να 
ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί 
έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

1.8 Ενστάσεις 

(1.8.1) Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα 
με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (Α΄147), ως εξής: 
• κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης 
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης 
με δική τους φροντίδα. 
• Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής και εξετάζεται από την 
Οικονομική Επιτροπή η οποία και αποφασίζει, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

(1.8.2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 





 

 

(1.8.3) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή  παραβόλου  υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή. 
(1.8.4) Οι ενστάσεις κοινοποιούνται από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής. 
 
 
1.9 Εγγυήσεις - Υπογραφή Σύμβασης  
 
(1.9.1) Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της σύμβασης, εκτός  Φ.Π.Α. . 
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφής της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μήνες 
μετά τη λήξη της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Γ΄ και να περιέχει όλους τους όρους του.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της παρούσας, 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και εκπίπτει για ολόκληρο το 
ποσό ή για μέρος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών 
διατάξεις. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών/εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου (άρθρο 72 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
Οι υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 
 
(1.9.2) Υπογραφή Σύμβασης 
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα 
διέπεται, δε, από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς 
το περιεχόμενο της παρούσας. 
Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του 
έργου, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. 
Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών, από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
Υπόδειγμα Σύμβασης με τα βασικά της στοιχεία επισυνάπτεται στην παρούσα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάση τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 





 

 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (σύμφωνα με την 
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (Α΄147)). 
 
 
1.10 Παράδοση / Παραλαβή– Πληρωμή – Κρατήσεις 

 
(1.10.1) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης.  
 
Η Προμήθεια των πινακίδων θα γίνεται σε ποσότητες που ζητούνται κάθε φορά 
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 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 θα γίνεται στις αποθήκες του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. 
Τρικάλων ( πρώην  ΚΟΜΔΕ ) ή στις αποθήκες της πρώην ΔΕΣΕ στα Τρίκαλα, 
χωρίς  καμμία  επί πλέον επιβάρυνση της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 
 
(1.10.2) Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων 
από το Νόμο δικαιολογητικών. 
 
(1.10.3). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

-Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% 
επί του καθαρού ποσού της αξίας τους. 
-Κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,06% επί του 
συνολικού καθαρού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) συμβατικού τιμήματος, 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. (Η κράτηση επιβάλλεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/15.09.2011 (ΦΕΚ 
204/Α’/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016 
(Α’ 147), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της 
Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό). 
 
-Κατά την πρώτη επίσης πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,06% επί του 
συνολικού καθαρού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) συμβατικού τιμήματος, 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) , όπως 
διαμορφώθηκε  με  την  αριθμ. 1191/15-3-2017 Απόφαση ( ΦΕΚ 969/Β’/22-3-
2017), για την  κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).  
 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της 

παρούσας συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα. 

Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει  την  Π.Ε. Τρικάλων  της  Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Τα έξοδα μεταφοράς  επιβαρύνουν  τον  προμηθευτή. 





 

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 

δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

 

(1.10.4) Η Οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των πινακίδων θα γίνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Διαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθ. 

1857/2018 (πρακτικό 37ο/08-10-2018 ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας), με την ολοκλήρωση της παράδοσης του υλικού στους χώρους 

που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ή από τη σύμβαση ή από τη 

συνεννόηση του αναδόχου με την Υπηρεσία  και  εφόσον  διαπιστώνεται  η  καλή  

ποιότητα  του υλικού.  

 
1.11 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

(1.11.1) Ο ανάδοχος του έργου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προσπαθούν να 

ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά 

της ισχύος της Σύμβασης. 

(1.11.2) Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

(1.11.3) Δεν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα 

δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 

Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 

επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο. 

 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Τρίκαλα,  30  /7/2019        Τρίκαλα, 30    /7/2019           Τρίκαλα, 30  /7/2019 
                       Η Προϊσταμένη Τμήματος               Η Προϊσταμένη 
                     Συγκοινωνιακών Έργων          Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
                    
 
 
 
    Χρ.Τεφάνη                             Βασιλική Ταμπακιώτη       Ευθυμία Καραγιάννη 
   Πολ. Μηχ/κός με Α’ β                Τοπ. Μηχ. με Α’β                Πολ. Μηχ. με Α’β 
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