
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

      Έδεσσα 29 Ιουνίου 2022

 Αρ. Πρ.: ΠΚΜ 364093(1499)

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Πληροφορίες
e-mail               

: Διοικητήριο Έδεσσα
: 58200
: 2381351308
: Ειρ.Ξυλαπετσίδου
: exilapetsidou  @  pella  .  gr      

ΠΡΟΣ: Οικονομικούς Φορείς
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χρωμάτων, σφαιριδίων

και λοιπών υλικών για την διαγράμμιση δικτύου ευθύνης Π.Ε. Πέλλας συνολικού

προϋπολογισμού 29.973,28 € με ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 24.172,00 €)»

CPVS: [44811000-8] – Χρώμα Διαγράμμισης Οδών
                 CPVS: [34922110-0] – Υαλοσφαιρίδια       

              CPVS: [44832000-1] – Διαλύτης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
        

Έχοντας υπόψη:  

1. Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 283 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α. όπως είχαν ορισθεί».

2. Τις  διατάξεις  του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ/226/

Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 81320 & 77909

αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  και

αφορούν  «Έγκριση  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Β’/4302/30.12.2016).

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ

147/Α/8-8-2016). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)-δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  143/Α  ́/2014),  όπως

τροποποιήθηκε  με  το  Ν.4337/2015 «Μέτρα για  την  εφαρμογή της  συμφωνίας  δημοσιονομικών

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α ́/2015). 

5. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

(ΦΕΚ 145/Α ́/2016). 

6. Την  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.  61/13-01-2022  (ΦΕΚ  27  /  τ.  Υ.Ο.Δ.Δ.  /20-01-2022)  απόφαση

Περιφερειάρχη  ΠΚΜ «Ορισμός  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας».

1

mailto:exilapetsidou@pella.gr




 

7. Την  αριθμ.  οικ.  72217/1346  (ΦΕΚ  458  τ.  Β΄/07-02-2022)  Aπόφ. Περιφερειάρχηπόφ.  Περιφερειάρχη περί

μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή

εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

8. Το με α.π.: οικ/318360(1322) (22  REQ  010522589) έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  

ΠΕ  Πέλλας με  θέμα  «Αίτημα  έκδοσης  ανάληψης  υποχρέωσης  για  προμήθεια  χρωμάτων,

σφαιριδίων και λοιπών υλικών για την διαγράμμιση δικτύου ευθύνης Π.Ε. Πέλλας». 

9. Την  α/α  2516/23-05-2022  (ΑΔΑ:  96ΔΧ7ΛΛ-6ΞΡ)  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης   ποσού  

30.000,00 €.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

ότι  προτίθεται  να προβεί  σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης,  μετά από συλλογή και  αξιολόγηση

οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής:

για την προμήθεια χρωμάτων, σφαιριδίων και λοιπών υλικών για την διαγράμμιση δικτύου

ευθύνης Π.Ε.  Πέλλας συνολικού προϋπολογισμού 29.973,28 € με ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό

24.172,00 €).

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πέλλας,  οικονομικού έτους 2022 και

ειδικότερα: 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Προμήθεια χρωμάτων, σφαιριδίων και λοιπών υλικών για την διαγράμμιση δικτύου ευθύνης Π.Ε.

Πέλλας.

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ

1
Ακρυλικό Χρώμα 
διαγράμμισης οδών (λευκό)

kgr 2,35 8400,00 19.740,00

2 Υαλοσφαιρίδια kgr 1,20 3360,00 4.032,00

3
Διαλύτες (νίτρο γενικής 
χρήσης)

lt 2,00 200,00 400,00

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 24.172,00

 ΦΠΑ 24% 5.801,28

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 29.973,28

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ
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Για  την  προμήθεια  του  ακρυλικού  χρώματος  διαγράμμισης  οδών  ισχύει  το  ευρωπαϊκό

πρότυπο  EN 1871  “Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – φυσικές ιδιότητες” και συγκεκριμένα οιΥλικά  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 κα τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες.

 Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται κα να δίνει σταθερό υμένα.

 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  αποτρέψει  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 τη φθορά.

 Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα μέσα

στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα με

ανάδευση στην αρχική του κατάσταση.

 να έχει ημερομηνία παραγωγής μικρότερη του 2μηνου από την ημερομηνία παράδοσης

 Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, που

δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλικιακής ακτινοβολίας, της

κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 

 Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών.

 Να έχει παράγοντα φωτεινότητας >0,85 (κατηγορία LF7 πίνακας 1 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000)

 Χρωματικές συντεταγμένες χ, ψ σύμφωνα με τον πίνακα 2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000

 Να έχει καλυπτική ικανότητα>=95% (παραγρ.4.1.2 της ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000)

 Να έχει ιξώδες 70-80 K.U. (KREΒS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM

D562

 Αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση UVB (κατηγορία UV1 Δβ<=0,05 πίνακας 3 της ΕΛΟΤ ΕΝ

1871:2000)

 Να έχει αντοχή στο νερό

 Το χρώμα δεν πρέπει  να  παρουσιάζει  ρηγματώσεις,  απολεπίσεις  ή  απώλεια  πρόσφυσης

όταν δοκιμάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως:

 Το  χρώμα  εφαρμόζεται  με  υμενογράφο  σε  υγρό  υμένα  127μm  πάνω  σε  πλακίδιο

λευκοσιδήρου  διαστάσεων  7,5  cm  x  12,5  cm  και  βάρους  1,6  έως  2,1  kg/m2,  καλά

καθαρισμένο με διαλύτη.

 Ο υμένας  ξηραίνεται  στους  21º  C -  26º  C  σε  οριζόντια  θέση  επί  18ωρο,  στη συνέχεια

θερμαίνεται σε πυραντήριο σε θερμοκρασία 55º C ± 2º C επί 2ωρο, ψύχεται σε θερμοκρασία

δωματίου τουλάχιστον επί μισή ώρα και κάμπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5

mm.
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 Το  χρώμα,  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζει  απώλεια  προσφύσης,  ξεφλουδίσματος  ή  άλλες

αλλοιώσεις  εκτός  μιας  ελαφράς  απώλειας  της  στιλπνότητας  του,  όταν  δοκιμάζεται  ως

ακολούθως:

 Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380μm σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο.

 Ο υμένας ξηραίνεται στους 21ºC - 26ºC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες.

 Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για

18 ώρες, αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται.

 Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες  λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε πάχος

υγρού υμένα περίπου 400μm, πρέπει να δίνει υμένα ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει

επιφάνεια  λεία,  ομοιόμορφη,  χωρίς  ανωμαλίες  και  τραχύτητα  και  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.

 Το ΚΕΔΕ προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισμό για την δοκιμή

αυτή, η δε εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) είναι πρακτικά αδύνατη

για τη εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Ως προς την δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση BM5/30757/18-

10-84 (ΦΕΚ 799 Τ.Β΄/9-11-84), και για την συσκευασία η παράγραφος 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’αριθμ.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 R20 επιβλαβές όταν εισπνέεται και

τις τυποποιημένες οδηγίες προφύλαξης φράσεις S:

S16 μακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισμα 

S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια

S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση 

S33 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).
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ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 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.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

Διαλυτικό νίτρου για τον πλήρη καθαρισμό των μηχανημάτων & εξοπλισμού διαγράμμισης οδών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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.

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

αναφέρει  την  χώρα  καταγωγής  των  προσφερομένων  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 αποδεχθεί έναντι  του υποψήφιου αναδόχου την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε

περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο .

Για τα γυάλινα ανακλαστικά σφαιρίδια πέραν της υπεύθυνης δήλωσης με υπογραφή του νομίμου

εκπροσώπου  της  κατασκευάστριας  εταιρίας  για  την  επικάλυψη  πρόσφυσης  και  επίπλευσης,
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κατατίθεται και δήλωση συμμόρφωσης του υλικού, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της

κατασκευάστριας εταιρίας, καθώς και πιστοποιητικό CE.

Κάθε προσφερόμενο υλικό  διαγράμμισης,  πρέπει  να φέρει  οπωσδήποτε,  πιστοποιητικό  έγκρισης

κατά ΕΝ 13197 (προσομοιωτή κυκλοφορίας) ή κατά ΕΝ 1824 (δοκιμές πεδίου), σύμφωνα με το ΕΝ

1436 και από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η

επιτευχθείσα κυκλοφοριακή κατηγορία να είναι τουλάχιστον Ρ6 (το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτείται

για το λευκό και για το κίτρινο χρώμα διαγράμμισης ενώ δεν απαιτείται για τις υπόλοιπες αποχρώσεις

π.χ. κόκκινο, μαύρο κλπ).

Ο τύπος υάλινων σφαιριδίων που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με το χρώμα για την έκδοση του

ως  άνω πιστοποιητικού  θα  είναι  επί  ποινή  αποκλεισμού  και  ο  τύπος  υάλινων  σφαιριδίων  που

προσφέρει ο συμμετέχων με την προσφορά του και είναι σύμφωνος με τις ανωτέρω προδιαγραφές.

Τα  υλικά  διαγράμμισης  θα  φέρουν  επίσης  πιστοποιητικό  ελέγχου  από  το  Κεντρικό  Εργαστήριο

Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, με το οποίο θα βεβαιώνεται η συμφωνία

των Ελληνικών Πρότυπων 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

(πιστοποιητικό  Κ.Ε.Δ.Ε.  απαιτείται  για  το  λευκό  και  κίτρινο  ακρυλικό  χρώμα  καθώς  και  για  τα

υαλοσφαιρίδια) 

Για όλα τα υλικά διαγράμμισης θα προσκομίζεται ISO 9001 του παραγωγού με πεδίο εφαρμογής την

παραγωγή υλικών διαγράμμισης.

Όλα τα υλικά διαγράμμισης θα παραδοθούν σε συσκευασίες των 20 ή 25 κιλών. 

Η επιτροπή είναι αρμόδια στο να ζητήσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο.

Τα πιστοποιητικά που δεν είναι στα ελληνικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς

του διαγωνιζόμενου με επίσημη μετάφραση .

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Η παράδοση όλων των ειδών της σύμβασης θα γίνει στο Τμήμα Εργοταξίου της Υδ/νσης Τεχνικών

Έργων της ΠΕ Πέλλας –Δ/νση: 18ης Οκτωβρίου, Τ.Κ.: 58200 Πόλη: Έδεσσα, Παραδοτέα-Διαδικασία

Παραλαβής/Παρακολούθησης άρθρα 206-215, 221 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν

Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που έχει

υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται

άμεσα με την προσκόμιση του υλικού στην Π.Ε. Πέλλας.

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να παραδίδονται με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η

οποία πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε προμηθευτής θα ευθύνεται για την καλή

ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά

των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής

κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και λήψης τριών δειγμάτων χρώματος και υαλοσφαιριδίων των 3

λίτρων (ένα για τον ανάδοχο, ένα για την ΚΕΔΕ και ένα αντίδειγμα), παρουσία του αναδόχου, τα
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οποία θα αποσταλούν για εξέταση στα αρμόδια εργαστήρια (ΚΕΔΕ). Το κόστος λήψης δειγμάτων,

αποστολής στα εργαστήρια και ελέγχου των υλικών βαρύνει τον ανάδοχο.  Η Επιτροπή Παραλαβής

μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πρακτική δοκιμασία ή ότι άλλο κρίνει αναγκαίο. Από την ως άνω

επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα ελέγχου θέσουν

την  εκτελεσθείσα  προμήθεια  εκτός  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να

προβεί, άμεσα και με δικά του έξοδα, σε αντικατάσταση των υλικών με νέα υλικά που θα πληρούν τις

προδιαγραφές.  Σε  περίπτωση  που  η  Επιτροπή  απορρίψει  κάποιο  από  τα  προσφερόμενα  είδη,

αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις  παρεκκλίσεις που παρουσιάζει  τούτο από τους όρους της

σύμβασης  και  τους  λόγους  της  απόρριψης  και  γνωματεύει  για  το  αν  το  είδος  μπορεί  να

χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν

την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση της ΠΚΜ μπορεί να εγκριθεί

η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση της

ΠΚΜ,  η  Επιτροπή  υποχρεούται  να  προβεί  στην  παραλαβή  του  υλικού  και  να  συντάξει  σχετικό

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Τα πρωτόκολλα

που  συντάσσονται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  και  στους

προμηθευτές.

3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) 

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισμοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της  παρούσας,  έχουν  συσταθεί  και

λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα

στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για

την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να

υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η

σύμβαση,  στο  μέτρο  που  η  περιβολή  αυτής  της  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ορθή

εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της αναθέτουσας αρχής,

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας. 

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Ο σφραγισμένος  φάκελος  με  τα  πλήρη στοιχεία  του  προσφέροντα  θα  περιέχει  δύο  επί  μέρους,

ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
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1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως

προσδιορίζονται στην  παρούσα πρόσκληση (άρθρο 6). 

2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς

του Αναδόχου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

Ο  συμμετέχων  στη  διαδικασία  θεωρείται  ότι  με  την  κατάθεση  της  προσφοράς  του  αποδέχεται

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημέρες

τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύψει θέμα παράτασης της

ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους

συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι  συμμετέχοντες  που  δέχονται  να  παρατείνουν  την  προσφορά  τους,  οφείλουν  να  απαντήσουν

εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Αν

δεν απαντήσουν θεωρείται  ότι  δεν αποδέχονται  την  παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον

διαγωνισμό. 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                                      

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή

αλλοδαπά, συνεταιρισμοί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: (Παράρτημα 2)   

 έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,

 πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης,  

 ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του

διαγωνισμού, 

 Αναλαμβάνει,  να προμηθεύσει  το σύνολο της ποσότητας που αναφέρεται στο Παράρτημα της

παρούσας, 

 όλα τα είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα

υποδείξει η υπηρεσία

 δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά

ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης αφορά: 

α)  στις περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E.,

Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.),τους διαχειριστές, 
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β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται: 

 η χώρα καταγωγής των προσφερομένων 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 αποδεχθεί έναντι του υποψήφιου αναδόχου την εκτέλεση της συγκεκριμένης

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο .

 Για τα γυάλινα ανακλαστικά σφαιρίδια  πέραν της υπεύθυνης δήλωσης με υπογραφή του

νομίμου  εκπροσώπου  της  κατασκευάστριας  εταιρίας  για  την  επικάλυψη  πρόσφυσης  και

επίπλευσης,  κατατίθεται  και  δήλωση συμμόρφωσης του υλικού,  υπογεγραμμένο από τον

νόμιμο εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας, καθώς και πιστοποιητικό CE.

3.Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο σε ισχύ.

4. Φορολογική ενημερότητα.

5. Ασφαλιστική ενημερότητα.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Το κριτήριο  αξιολόγησης  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή.  Η  υποβαλλόμενη  προσφορά  πρέπει  να  γίνει

σύμφωνα με το Παράρτημα 1, (έντυπο οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα). 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Με  το  άνοιγμα  του  κυρίως  φακέλου  της  προσφοράς,  θα  αξιολογηθεί  αρχικά  ο  υποφάκελος

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και στη συνέχεια όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα

Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». 

Κατά  το  άνοιγμα  των  Οικονομικών  προσφορών  αναδεικνύεται  μειοδότης  ο  προσφέρων  την

χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του πίνακα (εξοπλισμού) και σύμφωνα με το Παράρτημα 1, έντυπο

οικονομικής προσφοράς. 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο χρόνος  εκτέλεσης  ορίζεται  το  αργότερο  έως 31-08-2022 ή  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις

προϋποθέσεις (ή το οριζόμενο πρόγραμμα πραγματοποίησης/χρονοδιάγραμμα) τους οποίους θέτει

αποκλειστικά η αναθέτουσα αρχή. 

 

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Ο ανάδοχος οικονομικός  φορέας θα αναλάβει  την προμήθεια χρωμάτων, σφαιριδίων και λοιπών

υλικών για την διαγράμμιση δικτύου ευθύνης Π.Ε. Πέλλας. 
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Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για

οποιοδήποτε  ατύχημα  που  μπορεί  να  συμβεί  κατά  τη  διάρκεια  εκτελέσεως  των  πάσης  φύσεως

εργασιών  της  παρούσας,  τόσο  στο  προσωπικό  του  αναδόχου,  όσο  και  σε  τρίτα  πρόσωπα  ή

αντικείμενα.  

Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να

αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα συμβεί, καθώς και ελαττωματικό

υλικό.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  την  προσφορά  τους,  αποκλειστικά  εντός

φακέλου, μέχρι την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο 302, Γραμματεία

της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200.  

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν

θα λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 

2381351308 - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων (Ξυλαπετσίδου Ειρήνη)

2381351302- Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων (Κόκλη Ζωή)

Σε κάθε περίπτωση, στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διοικητήριο  

Τ.Κ. 58200 Έδεσσα  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  Για  την  προμήθεια  χρωμάτων,  σφαιριδίων  και  λοιπών  υλικών  για  την

διαγράμμιση δικτύου ευθύνης Π.Ε. Πέλλας

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://

pella.pkm.gov.gr
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

 
Ιορδάνης Τζαμτζής





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή γραπτής προσφοράς, θα

θέλαμε να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ

1
Ακρυλικό Χρώμα 
διαγράμμισης οδών (λευκό)

kgr 8400,00

2 Υαλοσφαιρίδια kgr 3360,00

3
Διαλύτες (νίτρο γενικής 
χρήσης)

lt 200,00

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

 ΦΠΑ 24%

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία: ……/……/……….
Υπογραφή - Σφραγίδα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
     (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΠΚΜ-ΠΕ Πέλλας-Υποδιεύθυνση Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων-Τμήμα Προμηθειών

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:   Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail):   

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

i. έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,

ii.  πληρώ όλα τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης, 

iii. η προσφορά μου ισχύει για 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, 

iv. Αναλαμβάνω να προμηθεύσω το σύνολο της ποσότητας που αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας, 

v. όλα τα είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη μου, στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία

vi. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται 
στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων

Ημερομηνία  ……/….../………

Ο/Η  Δηλ……..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του  άρθρου  8  τιμωρείται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών μηνών.  Εάν  ο  υπαίτιος  αυτών των  πράξεων  σκόπευε  να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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