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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Κορινθίας απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν 

προσφορά για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών, για τον εξοπλισμό του τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε δέκα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα 

ευρώ (19.840,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση που ο προσφέροντας προτίθεται να αναθέσει ποσοστό της σύμβασης 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του το ποσοστό 

αυτό καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει σύμφωνα με το αρθ.58 του ν.4412/16. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν με αίτηση η οποία και θα πρωτοκολληθεί, σε 

κλειστό φάκελο έως την Τρίτη 01/06/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της 

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού (Κροκιδά 2, Κόρινθος). Προσφορές που θα κατατεθούν 

μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.  

Επάνω στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1) «Προσφορά για την προμήθεια ……………………………….» 

2) Τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (Επωνυμία, ταχ. διεύθυνση τηλέφωνα, fax, e-mail 

επικοινωνίας) 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 60a385eae910c255f9f30bce στις20/05/21 10:15

http://www.ppel.gov.gr/
mailto:promith@pekorinthias.gr


Οι προφορές των συμμετεχόντων πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι: 

✓ Οικονομική προσφορά και η Τεχνική προσφορά, η οποία δύναται να συνταχθεί 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α. Η προσφορά θα δοθεί σε τιμή 

μονάδας τεμαχίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Γίνονται 

δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών. 

✓ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι: Δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην 

εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3. 

 

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. 

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας παρέχονται από την υπηρεσία στο 

ανωτέρω τηλέφωνο στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς είναι διαθέσιμη στη Δ/νση Δ/κου – Οικ/κού της ΠΕ 

Κορινθίας, Τμήμα Προμηθειών (Γραφείο 7, Κροκιδά 2), και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. www.ppel.gov.gr 

 

Μετά την ανάθεση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία τα κάτωθι 

δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής 

ταυτότητας /διαβατηρίου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αποσπάσματος Ποινικού 

Μητρώου από την υπηρεσία μας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα.  

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι η εταιρεία δεν τελεί σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από 

εθνικές διατάξεις νόμου.  
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4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, 

με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή της σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα (εφόσον 

υπάρχουν) 

5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: 

i. Φ.Ε.Κ. σύστασης ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα Φ.Ε.Κ. 

στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχουν). 

ii. Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ.  

iii. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

και τις μεταβολές του. 

iv. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου. 

 

 

 

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

    

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών, για τον εξοπλισμό 

του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 

19.840,00 € συμπ. ΦΠΑ και συγκεκριμένα τα κάτωθι είδη: 

 

 

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ 
Διαστάσεων :1,60 Χ 

2,20μ. Σύνθεση: 

100% Βαμβάκι 
200 1.800,00 € 

2 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ 
Διαστάσεων : 65 έως 

1,70χ2,40. Σύνθεση: 

100% βαμβακερές 
100 2.000,00 € 

3 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ 

Διαστάσεων : 

1,55χ2,20 μ. 

Σύνθεση: 100% 

Ακρυλικό, 

Αντιαλλεργικό. Η 

πρώτη ύλη δεν θα 

είναι από 

ανακυκλωμένο υλικό. 

Να αντέχουν σε 

συνεχόμενες πλύσεις 

με χλώριο 

100 1.900,00 € 

4 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 

Υπνόσακος  για 

θερμοκρασίες από 0 
οC έως + 20 οC. Mε 

φερμουάρ που ανοίγει 

γύρω γύρω και 

γίνεται πάπλωμα. Το 

εξωτερικό περίβλημα 

να είναι νάυλον και 

το σεντόνι  

βαμβακερό 100%,   η 

γεμισή του να είναι 

τύπου 

Holdfibre.Διαστάσεις: 

μήκος 230cm - 

πλάτος 75cm 

100 2.400,00 € 

5 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ (ΣΥΜΠΙΕΖΟΜΕΝΑ)  

Μαξιλάρι ύπνου  

αντιαλλεργικό με 

γέμιση αφρολέξ 

100% . Ποιότητα 

υφάσματος : Βαμβάκι 

50%. Διαστάσεις 

:45χ60 εκ  

100 450,00 € 

6 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 

Μαξιλαροθήκες 

50x70cm. Σύνθεση: 

50% βαμβάκι, 50% 

polyester 

100 200,00 € 
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7 ΚΡΕΒΑΤΙΑ 

Κρεβάτι πτυσσόμενο 

, με μεταλλικό 

σκελετό Φ.25mm , με 

συρμάτινο σομιέ και 

στρώμα 5cm, 

διάσταση: 190x80 cm 

100 6.000,00 € 

8 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ 

ΦΕΡΜΟΥΑΡ 

Πλάτος: 70 cm, 

Μήκος: 190 cm, 

Ύψος: 7cm. 

Συσκευασμένο-

Τυλιγμένο ρολό σε 

πλαστικό 

.Σκληρότητα - 

Μέτριο. Πυρήνας-

Αφρός πολυαιθέρα  

(25 kg/m³).Ύψος 

Πυρήνα-7cm. 

Σύνθεση υφάσματος -

100% πολυεστερικές 

μικροΐνες 

100 2.700,00 € 

9 
ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ 

(ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ)  

Χαρακτηριστικά - 

UHF και VHF, ισχύς 

έως 6W 
5 200,00 € 

10 
ΤΗΛΕΒΟΕΣ 

(ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΕΣ) 

Τηλεβόας 25W 

(RMS), με ηχητικούς 

τόνους ειδοποίησης, 

υποδοχή USB/SD 

MP3 player για 

αναπαραγωγή 

αρχείων ήχου, 

είσοδος AUX line, 

εγγραφή μηνύματος 

έως 120sec. Να 

λειτουργεί με 

επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες 

2 60,00 € 

11 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Κλειστού τύπου , 

αθόρυβη, με μίζα και 

καύσιμο πετρέλαιο. 

Ισχύς περίπου 13 Hp 

και 5000W, 

τροχήλατη 

1 1.500,00 € 

12 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΥΔΑΤΟΣ  

1000 λίτρων. 

Παλετοδεξαμενή απο 

HDPE χρώματος 

λευκού ,σε παλέτα με 

σκελετό μεταλλικό 

γαλβανιζέ.  Πλάτος 1 

μ για να χωράει  

εύκολα σε 

ημιφορτηγά ανοιχτού 

τύπου 

2 490,00 € 

13 ΦΑΚΟΙ 

Φακοί χειρός , 

φωτεινόητητα 

400lumen, 

αδιάβροχοι με αντοχή 

σε πτώση. Με 

μπαταρίες 4xAA. 

5 140,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  
 19.840,00 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ   

2 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ   

3 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ  
 

4 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ  
 

5 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ (ΣΥΜΠΙΕΖΟΜΕΝΑ)    

6 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ   

7 ΚΡΕΒΑΤΙΑ   

8 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ 

ΦΕΡΜΟΥΑΡ 
 

 

9 
ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ 

(ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ)  
 

 

10 
ΤΗΛΕΒΟΕΣ 

(ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΕΣ) 
 

 

11 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 

 

12 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΥΔΑΤΟΣ 
 

 

13 ΦΑΚΟΙ   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ 200   

2 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ 100   

3 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ 100  
 

4 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 100   

5 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ (ΣΥΜΠΙΕΖΟΜΕΝΑ)  100   

6 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 100   

7 ΚΡΕΒΑΤΙΑ 100   

8 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ 

ΦΕΡΜΟΥΑΡ 
100  

 

9 
ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ 

(ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ)  
5  

 

10 
ΤΗΛΕΒΟΕΣ 

(ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΕΣ) 
2  

 

11 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
1  

 

12 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΥΔΑΤΟΣ  
2  

 

13 ΦΑΚΟΙ 5   

 ΣΥΝΟΛΟ  
  

 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 

180 ημερών. 

Ημερομηνία ……../………./2021 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 

Νόμιμου εκπροσώπου 

…………………… 
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