
Σελίδα 1 of 9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Υάλινων Αντανακλαστικών Σφαιριδίων διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος/Π.Ε. Φθιώτιδας, έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 

4555/2018 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2019).

2. Τον Ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄/143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ Α΄/145), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β’ 

2201/28-6-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β’ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β’ 

3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β’ 4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ Α’/ 

147) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) και ισχύει.

6. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν 

ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-

2023.

7. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του 

Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Λεωφ. Καλυβίων 2
35132 Λαμία

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

:
:
: Β. Παλαιολόγου, Ζ. Σύψα

Τηλέφωνο : 22313-54743-746
Fax : 22313-52670
E-mail : v.palaiologou@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

0008079743

mailto:v.palaiologou@pste.gov.gr




Σελίδα 2 of 9

8. Την υπ’ αριθμ. 37/2021 (ΑΔΑ: ΡΒΓΡ7ΛΗ-Γ90) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, περί τροποποίησης του πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566, και συγκεκριμένα για το 

υποέργο «Προμήθεια χρώματος 2021-2022».

9. Την υπ’ αριθμ. 53874/25-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΒ046ΜΤΛΡ-ΚΕΡ) Συλλογική απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης για τη ΣΑΕΠ 566.

10. Την υπ’ αριθμ. 121534/15-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΕΡ46ΜΤΛΡ-ΘΧΝ, ΑΔΑΜ: 23REQ012156769) 

Συλλογική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ένταξη έργων στο ΠΔΕ 2022 

της ΣΑΝΠ466.

11. Το υπ’ αριθμ. 238794/19-10-2022 έγγραφό μας προς την ΔΤΕ/ΠΣΕ με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ 

αριθμ. 1377/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ6Ρ7ΛΗ-ΡΡΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., αναφορικά με 

τον διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια χρώματος 

διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με 

Φ.Π.Α.

12. Το υπ’ αριθ. 260154/17-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011638281) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΣΕ, προς την Δ/νση Οικ/κου & Δ.Ε. [Τμ. Προμηθειών], περί έκδοσης απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης για την εν θέματι προμήθεια.

13. Το υπ’ αριθ. 263030/22-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ, προς την Δ/νση 

Οικ/κου & Δ.Ε. [Τμ. Προμηθειών], περί διαβίβασης ενδεικτικού Προϋπολογισμού/Τεχνική περιγραφή 

του εν θέματι έργου.

ΚΑΛΕΙ:

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια Υάλινων 

Αντανακλαστικών Σφαιριδίων διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού 

προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης.

Η δαπάνη θα βαρύνει την ΣΑΝΠ466σε βάρος του Ενάριθμου 2022ΝΠ46600019 με κωδικό MIS 

5200332 για το υποέργο: «Προμήθεια χρώματος 2021-2022».

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης:
Η παρούσα αφορά την «Προμήθεια Υάλινων Αντανακλαστικών Σφαιριδίων διαγράμμισης οδών για τις 

ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας»», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης του οδικού 

δικτύου για το οποίο είναι αρμόδια η Π.Ε Φθιώτιδας, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Ι.

 Μειοδότης θα αναδειχθεί ο ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά 
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αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2. Υποψήφιοι Ανάδοχοι και Προσόντα Συμμετοχής:

Στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένα στα οικεία εμπορικά ή επαγγελματικά Μητρώα. Οι εταιρίες εκπροσωπούνται από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με παραστατικό εκπροσώπησης που έχει εκδοθεί εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή της προσφοράς. Μπορούν να 

συμμετέχουν και ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων. Για τις ενώσεις ή τις συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται συγκεκριμένη 

νομική μορφή. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα ανάθεσης του έργου ή μέρους του από τον ανάδοχο σε τρίτον 

κατά οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται, εκτός αν αυτό συμφωνηθεί ρητά. Αν ο 

ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών.

3. Σύνταξη Προσφοράς:
Η προσφορά θα περιέχει τα ακόλουθα: 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 

3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (τ.Α΄ΦΕΚ 

52/01.04.2019 – Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/16), σας ενημερώνουμε θα πρέπει να 
υποβάλετε τα παρακάτω: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη, με σφραγίδα του οικονομικού φορέα και 

υπογεγραμμένη. Η δήλωση αυτή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου αφορά το ίδιο το φυσικό 

πρόσωπο και υπογράφεται από αυτό και σε περίπτωση νομικού προσώπου αφορά κάθε μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του/της προσφέροντος και υπογράφεται από την/τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και δεν απαιτεί θεώρηση γνήσιου υπογραφής. Η δήλωση 

αυτή είναι αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης για 

την υποβολή της προσφοράς, δύναται δε να συντάσσεται και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». 

Ακόμα γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

i.   Δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν απο τους λόγους που 

παρατίθεται στο άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016.

ii.  Έχουν καταβάλλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής).
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iii. Δεν τελούν σε πτώχευση και οτι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού.

iv. Δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

v. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά τους.

vi. Δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

vii. Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

viii. Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.

ix. Δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση.

x. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως.

2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Ισχύον καταστατικό της εταιρείας ή πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτει και 

η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

4 Οικονομική Προσφορά», η οποία θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς σας σε ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος ΙΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα & υπογραφή.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αφορά την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την 

«Προμήθεια Υάλινων Αντανακλαστικών Σφαιριδίων διαγράμμισης οδών
 για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας»
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καθώς και: 

α)  η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

β)  τον αριθμό της πρόσκλησης

γ)  τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Η προσφορά θα συνοδεύεται απο σχετική αίτηση/ή διαβιβαστικό συμμετοχής προς την Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία κατατίθεται (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία, Δ/νση Οικ/κου & 

Δ.Ε./τμ. Γραμματείας) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα και της σχετικής 

πρόσκλησης.

 Η προσφορά δεν πρέπει να φέρει παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να 

έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

 Η προσφέρουσα εταιρεία δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 

συμμετοχή της.

 Η προσφέρουσα εταιρεία θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά της ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να 

αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

4. Ισχύς της προσφοράς:
Η προσφορά ισχύει και θα δεσμεύει τον φορέα για εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Εάν η προσφορά αναφέρει ρητά μικρότερο χρόνο ισχύος, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη, προσφορά που υπερβαίνει τον 

παραπάνω προϋπολογισμό, καθώς και προσφορά που παρελήφθη εκπρόθεσμα.

5. Τιμές:
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:

I. Η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ΕΥΡΩ.

II. Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

III. Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του 

αναδόχου.

6. Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής:
Η διάρκεια της ανάθεσης άρχεται από την ημερομηνία της υπογραφής της σχετικής σύμβασης και 

για 24 μήνες ή άλλως μέχρι την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και την 

υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.

Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμήθειας για έξι (6) μήνες από τη 

συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας με τους ίδιους όρους και τιμές, μετά την 
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έγγραφη συμφωνία με τους αναδόχους προμηθευτές που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της 

παρούσης διακήρυξης και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι σχετικές πιστώσεις. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει απο την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει 

ορισθεί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτής κατά 

την κρίση της.

7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής:
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών που παραγγέλθηκαν. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

8. Κατάθεση προσφοράς:
Η προσφορά σας μπορεί να αποσταλεί με κάθε πρόσφορο τρόπο συνοδευόμενη με 

διαβιβαστικό/αίτηση σε φυσικό φάκελο στη Δ/νση Οικονομικού & Δημ/κου Ελέγχου και συγκεκριμένα 

στο γραφείο Γ6, στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Σ.Ε. (Λ. Καλυβίων 2-Λαμία, Τ.Κ. 35131) έως 

και την 14η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.    

9. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών:
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 

σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς) 

στις 14-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο γραφείο Γ3 του Διοικητηρίου Π.Σ.Ε. (Λ. 

Καλυβίων 2) από το Τμήμα Προμηθειών/Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

      Ο Περιφερειάρχης

      Φάνης Χ. Σπανός
Εσωτερική Διανομή:
1. Χρον. Αρχείο            
2. Φ.1.6 
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

Ισχύει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1423 «υλικά επίπασης, υάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή 

και μείγματα αυτών», σε συνδυασμό με το Δ14β/οικ.57023/17-04-03 έγγραφο του Κ.Ε.Δ.Ε. Για τη 

δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΒΜ5/30757/18-10-84 (Φ.Ε.Κ. 

799/Β΄/9-11-84) και για τη συσκευασία ισχύουν οι παρ. 4.1.5 & 4.1.6 του «τεύχους οδηγιών 

κατασκευής διαγραμμίσεως οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα», έτους 1982. 

Σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 η κοκκομετρική διαβάθμιση των υάλινων σφαιριδίων 

διαγράμμισης οδών θα πρέπει να είναι η παρακάτω:

Κόσκινα ISO 565 – R40/3 μm Συνολικό συγκρατούμενο βάρος  %

850 0 έως 2

710 0 έως 10

425 25 έως 65

250 70 έως 95

150 95 έως 100

  

Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% 

επικάλυψη επίπλευσης.

Ο παραγωγός ο οποίος οπωσδήποτε να είναι εφοδιασμένος με πιστοποίηση κατά ISO 9001, θα 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει την ύπαρξη επικάλυψης πρόσφυσης και 

επίπλευσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 

εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να 

εγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή, η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση 

του αρμόδιου, για την διοίκηση του φορέα, οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου.

2. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης έως 31-12-2023  με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών.

3. Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς εσωκλείεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα 

αναφέρει την χώρα καταγωγής των προσφερόμενων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής 

του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το 

τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην υπεύθυνη δήλωσή τους θα πρέπει να 

αναφέρουν ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος έχει 
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αποδεχθεί έναντι του υποψηφίου αναδόχου την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο. 

4. Για τα γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια πέραν της υπεύθυνης δήλωσης για την επικάλυψη 

πρόσφυσης και επίπλευσης, κατατίθεται και δήλωση συμμόρφωσης του υλικού της κατασκευάστριας 

εταιρείας.

5. Θα φέρουν επίσης πιστοποιητικό ελέγχου από το  κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 

(Κ.Ε.Δ.Ε.) του Υπουργείου ΠΟΜΕΔΙ, με το οποίο θα βεβαιώνεται η συμφωνία των Ελληνικών 

Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών. Δεν θα ληφθούν 

υπόψη οι παράμετροι όπου το Κ.Ε.Δ.Ε. δεν έχει τη δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων.

6. Για όλα τα υλικά διαγράμμισης θα προσκομίζεται ISO 9001 του παραγωγού με πεδίο 

εφαρμογής την παραγωγή υλικών διαγράμμισης.

7. Επιπλέον ο προσφέρων καταθέτει προς απόδειξη τεχνικής επάρκειας και εμπειρίας, έγγραφο 

του κατασκευαστή, όπου θα περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία, ο όγκος των υλικών που δύναται 

να παραχθεί στην κατασκευαστική του μονάδα ανά έτος και ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης 

κατασκευής εκ των οποίων θα προκύπτει ότι μπορεί να καλυφθεί τουλάχιστον ο προυπολογισμός της 

παρούσης .

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου 

επί ποινή αποκλεισμού. 

8. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 24 μήνες απο την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης 6 

μηνών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

1.  Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και σε ποσότητες που θα ζητούνται κάθε φορά, στις αποθήκες 

του Μηχανολογικού Εξοπλισμού Π.Σ.Ε. (ανισόπεδος κόμβος Ροδίτσας) της πρώην ΔΕΣΕ Εργοτάξιο 

της στη Λαμία χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Περιφερειακής Ενότητας, εντός 24ωρών από την 

ειδοποίηση της Υπηρεσίας μετά την υπογραφή της σύμβασης.        

2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει απο την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής Π.Ε. Φθιώτιδας 

που έχει ορισθεί για αυτό τον σκοπό και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα Τιμή 
μονάδας

Μερική 
Δαπάνη Ολική Δαπάνη

1
Υάλινα 
αντανακλαστικά 
σφαιρίδια

kgr 30.000,00 1,00
30.000,00 

Δαπάνη
κατηγοριών υλικών

30.000,00

Προστίθεται Φ.Π.Α 24% 7.200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ 37.200,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΑΦΜ :

Δ.Ο.Υ. :

Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :

Η παρούσα προσφορά αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αριθ. Πρόσκλησης: 

…………….............................................…..) με τίτλο: «Προμήθεια Υάλινων Αντανακλαστικών 
Σφαιριδίων διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας». 
Αφού έλαβα γνώση υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου ως ακολούθως:

Η προσφορά ισχύει για εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής της. 

 

…………/……./ 2023
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

...........................................................................
(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή)

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα
Τιμή 

μονάδας
Μερική 
Δαπάνη

Ολική Δαπάνη

1

Υάλινα 

αντανακλαστικά 

σφαιρίδια

kgr 30.000,00

Δαπάνη

κατηγοριών υλικών

Προστίθεται Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ





Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
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