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Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ  με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το

έργο:  « Προμήθεια   χρώματος  διαγράμμισης  2021  Περιφερειακής  Ενότητας

Ευρυτανίας », συνολικού προϋπολογισμού  72.381,40€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ  24% (44811000-8: Χρώμα διαγράμμισης οδών).

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο

ποσοστό  έκπτωσης)  για  το  έργο:  « Προμήθεια   χρώματος  διαγράμμισης  2021

Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας », συνολικού προϋπολογισμού 72.381,40€ ευρώ

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ   24% (44811000-8:  Χρώμα  διαγράμμισης  οδών)  με

δυνατότητα υποβολής προσφοράς:

Αντικείμενο:

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης 
οδών

kg 33.500,00 1,4 46.900,00€

Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια 
διαγράμμισης οδών

kg 13.800,00 0,7 9.660,00€
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Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών kg 1.450,00 1,5 2.175,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58.735,00€

ΦΠΑ 24% 14.096,40€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 72.831,40€

Προσφορές δύναται να υποβάλλονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά (στο σύνολο της 
ποσότητας κάθε τμήματος) 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα

ορίζεται από ένα (1) έως και τρία (3)

Δικαίωμα  συμμετοχής στον  διαγωνισμό  έχουν  οι  ενδιαφερόμενοι  που

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο ανωτέρω αντικείμενο και είναι:  

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα

μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  β) κράτος-

μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  γ) τρίτες  χώρες  που  έχουν

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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  I  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.  Β. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,

συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

Εγγύηση συμμετοχής :  Για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  εγγυητική

επιστολή συμμετοχής (1% επί της καθαρής αξίας του κάθε τμήματος).

Τόπος  παροχής    προμήθειας   :    Περιφερειακή  Ενότητα  Ευρυτανίας,  Καρπενήσι,

36100. 

Χρόνος , τόπος  και γλώσσα υποβολής προσφορών :

 α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και

Αξιολόγησης  των  διαδικασιών  σύναψης  συμβάσεων  προμηθειών  της  Π.Ε.

Ευρυτανίας, στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Γ. Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι, στις

Ημερομηνία  :  17  Αυγούστου  2021,  Ημέρα  :  Τρίτη,  Ώρα  :  11:00  το  πρωί. Η

καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  και  η  ημερομηνία
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διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Η  προθεσμία  παραλαβής  προσφορών ανέρχεται  σε

δώδεκα  (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης

στο ΚΗΜΔΗΣ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ Ν. 4412/2016.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ:  05/08/2021

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pste.gov.gr

Κωδικός ΝUTS: GR243 EVRYTANIA

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Διάρκεια Σύμβασης:  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ενός έτους από την υπογρα-

φή της.  

Χρηματοδότηση: Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η

Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας.  Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  τον

ενάριθμο 2014ΕΠ56600008 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΣΑΕΠ

566(η  υπ’  αριθ.  18/2021 απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας

Στερεάς  Ελλάδας  με  θέμα  «Τροποποίηση  πίνακα  υποέργων  στα  πλαίσια  του

ενάριθμου  2014ΕΠ56600008  «Συντήρηση  οδικού  δικτύου  Π.Ε.  Ευρυτανίας»  της

ΣΑΕΠ 566» (εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ008191560).

Ενστάσεις :
Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η

προθεσμία  άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση

της παράλειψης.  Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσμία  που

εκτείνεται  μέχρι  το  ήμισυ  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της

διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των

προσφορών.  Για  τον  υπολογισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η  ένσταση  υποβάλλεται,  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής.  H  αναθέτουσα  αρχή

αποφασίζει  αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής

αξιολόγησης  ενστάσεων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221  του  ν.

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης

η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά

της  διακήρυξης  ή  της  πρόσκλησης  η  ανάθετουσα  αρχή  αποφασίζει  σε  κάθε
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περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 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 τα οριζόμενα στο άρθρο 127

του ν.  4412/2016,  το  οποίο επισυνάπτεται  .  Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο

έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή

μερικώς δεκτή. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της

σύμβασης.  Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  ένστασης  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της

διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος έχει  έννομο συμφέρον,  μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την

ακύρωση της  πράξης  ή  της  παράλειψης της  Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται  ή

συντελείται  επί  της  ένστασης  της  προηγούμενης  παραγράφου,  ενώπιον  του

Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ.

18/1989 (Α΄ 8).

Η  άσκηση  της  ένστασης  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ενδίκων

βοηθημάτων. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν

προβλεπόμενη  από  γενική  διάταξη  ενδικοφανής  προσφυγή  ή  ειδική  προσφυγή

νομιμότητας.

Το  παράβολο  για  την  άσκηση της  αίτησης  ακύρωσης  και  της  αίτησης  αναστολής

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36

του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση α)

στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. www.pste.gov.gr β) στον πίνακα ανακοινώσεων της

Π.Ε.  Ευρυτανίας  Τέλος,  η  Διακήρυξη  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ για  τη  λήψη

ΑΔΑΜ και η Περίληψη (Προκήρυξη) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για ανάρτηση και λήψη ΑΔΑ.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι   η  Περιφέρεια  Στ.  Ελλάδας,  Περιφερειακή  Ενότητα

Ευρυτανίας  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας Ο.Τ.Α 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Η σχετική  διακήρυξη  με  όλα  τα  παραρτήματα  διατίθεται  και  χορηγείται,  μετά  από

αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου,  από την  Π. Ε. Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού –

Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες Ουρανία Γιαννιώτη,

τηλ 2237350713. Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική

ΑΔΑ: 6ΥΙΠ7ΛΗ-ΡΥ2



μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr. Κάθε σχετική

πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή , τηλ. 2237350713.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
Φάνης Χ. Σπανός

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 
 Τμήματος Προμηθειών

Ουρανία Γιαννιώτη
Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού 
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