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 3η  ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Η Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, Ρεριφερειακι Ενότθτα Αργολίδασ, απευκφνει 3
θ
 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ  

ενδιαφζροντοσ ,  με αντικείμενο τθν προμικεια υλικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν για τθν Ρ.Ε. 

Αργολίδασ, ςφμφωνα με τον  πίνακα του Ραραρτιματοσ I που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ , 

όπωσ ορίςτθκε με το από 18.03.2021 ζγγραφο του Ρεριφερειακοφ  Συντονιςτι  Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

Η διαδικαςία  κα πραγματοποιθκεί  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ.  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε  7.490,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και υποδιαιρείται ςε 

επτά (7) Τμιματα. 

 
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα ι για το ςφνολο των Τμθμάτων. 
 
Μειοδότθσ/εσ κα αναδειχκεί ο οικονομικόσ φορζασ με τθν πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά τμιμα.  

τθν προςφορά κα πρζπει να αναγράφεται θ περίοδοσ ιςχφοσ τθσ, θ τιμι τεμαχίου, o ςυντελεςτισ Φ.Π.Α., να 

προςδιορίηονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με το παράρτθμα Ι, κακώσ και ο χρόνοσ παράδοςθσ 

των ειδών. 

Προςφορά που υπερβαίνει τον προχπολογιςμό ανά Σμιμα τθσ παροφςασ κα απορρίπτεται.  

 
Σε περίπτωςθ που ο προςφζροντασ προτίκεται να ανακζςει ποςοςτό  απορρζουςασ ςφμβαςθσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, οφείλει να αναφζρει ςτθν προςφορά του το ποςοςτό αυτό κακϊσ και τουσ 

υπεργολάβουσ που προτείνει ςφμφωνα με το αρκ.58 του ν.4412/16. 

Ρριν τθν υπογραφι  απορρζουςασ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ (και ο υπεργολάβοσ, μόνο ςε περίπτωςθ που το 

ποςοςτό υπεργολαβίασ ξεπερνά το 30% τθσ ςφμβαςθσ) υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία: 

 

 υπεφκυνθ διλωςθ (επιςυνάπτεται υπόδειγμα – Ραράρτθμα ΙΙ) 

 φορολογικι ενθμερότθτα για όλουσ τουσ φορείσ πλθν Κεντρικισ Διοίκθςθσ (ςε ιςχφ) 

 αςφαλιςτικι ενθμερότθτα μιςκωτϊν και μθ μιςκωτϊν (ςε ιςχφ)  

 

 

          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ  
 

          Ναφπλιο   16/08/2021 
          Αρικ. Ρρωτ.: 259549 

mailto:skollia@argolida.gr




 

 Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ οφείλει να κατακζςει, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά του, 

εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ, άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπου να δθλϊνεται ότι: 

 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 Η προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ των οποίων ο προςφζροντασ ζλαβε 

πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

 Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ - ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ πριν τθν υπογραφι 

ςφμβαςθσ . 

 Τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί, τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 Δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγεί. 

 Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων 

του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 Δεςμεφεται για τθν παράδοςθ του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ των ειδϊν που κα του ανατεκοφν το 

αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ . 

 Δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ. 

 Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 

του. 

Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ (φυςικό – νομικό πρόςωπο) δφναται να απευκφνει και να κατακζςει τθν  οικονομικι 

προςφορά του  ζωσ 31/08/2021 και ϊρα 15:00 ςτο Τμιμα Γραμματείασ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ 

τθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ, με αίτθςι του ι εναλλακτικά ςτο e-mail τθσ  Κεντρικισ Γραμματείασ :gram@argolida.gr.                 

 

     

 
 
 
 
Κοινοποίηςη:  

 Περιφερειακόσ   υντονιςτήσ  Πολιτικήσ Προςταςίασ Περιφέρειασ Πελοποννήςου. 
 Τμήμα Πληρουορικής Π.Ε. Αργολίδας (για  ανάρτηση στο ppel.gov.gr) 

 

 
 

Με Εντολή Περιυερειάρχη 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

κ.α.α. 

 
Φανή Σασιάνα 

mailto:gram@argolida.gr




Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α Τ Α 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 
 
 « ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΡΑΝΗ  

1  ΥΡΝΟΣΑΚΟΙ 

Υπνόςακοσ  για κερμοκραςίεσ από 0 οC ζωσ + 
20 οC. Mε φερμουάρ που ανοίγει γφρω γφρω 

και γίνεται πάπλωμα. Το εξωτερικό 
περίβλθμα να είναι νάυλον και το ςεντόνι  
βαμβακερό 100%,   θ γεμιςι του να είναι 

τφπου Holdfibre.Διαςτάςεισ: μικοσ 230cm - 
πλάτοσ 75cm 

100 
 

2.400,00 € 

2  
ΣΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΘΗΚΗ 

ΜΕ ΦΕΜΟΥΑ 

Ρλάτοσ: 70 cm, Μικοσ: 190 cm, Φψοσ: 7cm. 
Συςκευαςμζνο-Τυλιγμζνο ρολό ςε πλαςτικό 

.Σκλθρότθτα - Μζτριο. Ρυρινασ-Αφρόσ 
πολυαικζρα  (25 kg/m³).Φψοσ Ρυρινα-7cm. 
Σφνκεςθ υφάςματοσ -100% πολυεςτερικζσ 

μικροΐνεσ 

100 
 

2.700,00 € 

3  
ΦΟΗΤΟΙ 

ΡΟΜΡΟΔΕΚΤΕΣ 
(ΑΣΥΜΑΤΟΙ)  

Χαρακτθριςτικά - UHF και VHF, ιςχφσ ζωσ 6W 5 
 

200,00 € 

4  
ΤΗΛΕΒΟΕΣ 

(ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΕΣ) 

Τθλεβόασ 25W (RMS), με θχθτικοφσ τόνουσ 
ειδοποίθςθσ, υποδοχι USB/SD MP3 player 
για αναπαραγωγι αρχείων ιχου, είςοδοσ 

AUX line, εγγραφι μθνφματοσ ζωσ 120sec. Να 
λειτουργεί με επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ 

2 
 

60,00 € 

5  
ΓΕΝΝΗΤΙΕΣ 
ΗΛΕΚΤΙΚΟΥ 
ΕΥΜΑΤΟΣ 

Κλειςτοφ τφπου , ακόρυβθ, με μίηα και 
καφςιμο πετρζλαιο. Ιςχφσ περίπου 13 Hp και 

5000W, τροχιλατθ 
1 

 
1.500,00 € 

6  
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΡΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

1000 λίτρων. Ραλετοδεξαμενι απο HDPE 
χρϊματοσ λευκοφ ,ςε παλζτα με ςκελετό 
μεταλλικό γαλβανιηζ.  Ρλάτοσ 1 μ για να 
χωράει εφκολα ςε θμιφορτθγά ανοιχτοφ 

τφπου 

2 
 

490,00 € 

7  ΦΑΚΟΙ 
Φακοί χειρόσ , φωτεινόθτθτα 400lumen, 

αδιάβροχοι με αντοχι ςε πτϊςθ. Με 
μπαταρίεσ 4xAA. 

5 
 

140,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 
7.490,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 
  
 

                                                                     
ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΡΟΣ(1): ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ – Ρ.Ε. ΑΓΟΛΙΔΑΣ 

Ο – Η Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο 
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
 

 Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(4), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 
22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:  
α) δεν ζχω καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για:  
1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 
ς.42),  
2) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
3) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
4) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, 
ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ 
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

5) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται 
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 
ενςωματϊκθκε  ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 





6) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία 
με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).  

  
 

 

 (4) 

 
Ημερομθνία:  .. …./..…/2021 

 
Ο/Η  Δθλ….. 

 
 
 

(Υπογραφι) 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ 
αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ 
διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων 
ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
 
 
 

 ΤΕΛΟΣ ΡΑΑΤΗΜΑΤΩΝ 
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