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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη  26 /07/ 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Αρ. πρωτ.   234285  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

   

 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

Ταχ. Δ/νση       : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης- Γυθείου  

Ταχ. Κώδικας : 23 100  Σπάρτη  

Πληροφορίες : Πολύδωρος Αλεξάκης, Περικλής Σταυράκος   

Τηλέφωνο : 2731 363 194 - 184   

e-mail : p.alexakis@lakonia., gr.stavrakos@lakonia.gr     

 

 

 

 

ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                  

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

για την προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων, για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Λακωνίας,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν. 4782/2021. 

 

 Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 600,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%   

 CPV :  30190000-7 

 

 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 159 παρ. 2, 

2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του 

Ν.4782/2021, 
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Το υπ’ αρ. πρωτ. 181854/2021 Τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη για έκδοση Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης, 

Τη με Α/Α 1838, αρ. πρωτ. 187268/2021 και ΑΔΑ: 6ΒΚΠ7Λ1-ΖΧΓ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

         ΚΑΛΕΙ 

 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων για 

τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 600,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 4072 Κ.Α.Ε. 1713.0001 του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας οικ. έτους 2021, 

σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: :  

 Αποσπώμενος κάδος 

 Ενσωματωμένα ροδάκια για εύκολη μετακίνηση 

 Προστασία από υπερθέρμανση και υπερφόρτωση 

 Ειδικό εξοπλισμό για αποφυγή εμπλοκής του χαρτιού 

 Δυνατότητα κοπής έως 20 φύλλα/φορά και συρραπτικά, κάρτες, cd και συνδετήρες 

 Χωρητικότητα έως 25 λίτρα 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση,  

το αργότερο μέχρι     /    / 2021 

Α) και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα  Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 

Λακωνίας (2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου Διοικητήριο, 1ος όροφος)   

Β) και ώρα 23:59:59 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση grammateiapel@lakonia.gr . 

 

Α) Αν η κατάθεση της προσφοράς γίνει με κλειστό φάκελο, σ’ αυτόν πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1) «Προσφορά για την για την προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας με αρ. πρωτ.   ………………/2021».  

2) Τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail). 

 

 

 

Β) Αν η κατάθεση της προσφοράς γίνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), τα παραπάνω στοιχεία και 

έγγραφα θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή. 
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ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υποβολή της οικονομικής τους προσφοράς, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα 

εξής: 

1. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της 

παρούσας και να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου προμηθευτή.  

2. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής. 

3. Προσφορά με προσφερόμενη τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η οποία είναι 600,00€ 

συμπ. Φ.Π.Α. 24%, θα απορρίπτεται. 

4. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

5. Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ, με έως δύο δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς και ολογράφως. 

6. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται.  

7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται. 

8. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται. 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Λακωνίας καθώς και στην ιστοσελίδα 

www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

ΣΥΝ : 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

 

 

               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

 

 

            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  

ΑΦΜ :  

Δ.Ο.Υ. :  

Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 

E-MAIL  :  

 

 

Η παρούσα προσφορά αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. …………………./2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Π.Ε. Λακωνίας,  «Για την προμήθεια δύο (2) 

καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας   », με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει βάσει του Ν.4782/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.  24%. 

 

Η προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω Πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

…… / ……   / 2021 

 

 

                                                                                                

                                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 (Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 


