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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη        7 / 9 / 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Αρ. Πρωτ.:  283530  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

   

 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

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

Ταχ. Κώδ. : 23 100    Σπάρτη  

Τηλέφωνο : 2731 363 184 - 194   

Πληροφορίες : Περικλής Σταυράκος, Πολύδωρος Αλεξάκης    

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

 

 

 

 

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (2η) 

 

για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών (λοιπός εξοπλισμός). 

 

 

 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 

 

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. 

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 100902 / 2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008451183  2021-04-13) Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη 

για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

4. Τη με Α/Α 1477 και αρ. πρωτ. 104221 / 2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008473693 2021-04-15 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 258548/2021 (ΑΔΑΜ : 21PROC009074340 2021-08-13) Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για την οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές από προμηθευτές 
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ΚΑΛΕΙ 

 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών 

(λοιπός εξοπλισμός) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν.4782/2021, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ (€)  

1 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 

Υπνόσακος για θερμοκρασίες από 0°C έως +20°C. Με 

φερμουάρ που ανοίγει γύρω γύρω και γίνεται πάπλωμα. Το 

εξωτερικό περίβλημα να είναι νάυλον και το σεντόνι 

βαμβακερό 100%, η γέμιση του να είναι τύπου Holdfibre. 

Διαστάσεις: μήκος 230cm-πλάτος 75cm. 

100 2.400,00   

2 ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
Κρεβάτι πτυσσόμενο, με μεταλλικό σκελετό Φ.25mm, με 

συρμάτινο σομιέ και στρώμα 5cm, διάσταση:190 Χ 80cm 
100 6.000,00   

3 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ 

ΘΗΚΗ ΜΕ 

ΦΕΡΜΟΥΑΡ 

Πλάτος:70cm, Μήκος:190cm, Ύψος:7cm. Συσκευασμένο-

Τυλιγμένο ρολό σε πλαστικό.Σκληρότητα-

Μέτριο.Πυρήνας-Αφρός πολυαιθέρα(25kg/m3).Ύψος 

Πυρήνα-7cm. Σύνθεση υφάσματος-100%πολυεστερικές 

μικροΐνες 

100 2.700,00   

4 

ΦΟΡΗΤΟΙ 

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ 

(ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ) 

Χαρακτηριστικά - UHF και VHF, ισχύς έως 6W 5 200,00   

5 
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   

6 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Κλειστού τύπου, αθόρυβη, με μίζα και καύσιμο πετρέλαιο. 

Ισχύς περίπου 13Hp και 5000W, τροχήλατη. 
1 1.500,00   

7 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

1000 λίτρων.Παλετοδεξαμενή από HDPE χρώματος 

λευκού,σε παλέτα με σκελετό μεταλλικό γαλβανιζέ. Πλάτος 

1μ.για να χωράει εύκολα σε ημιφορτηγά ανοιχτού τύπου. 

2 490,00   

8 ΦΑΚΟΙ 
Φακοί χειρός, φωτεινότητα 400lumen, αδιάβροχοι με 

αντοχή σε πτώση. Με μπαταρίες 4xAA. 
5 140,00   

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 / 9 / 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 . 
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Α) Αν η κατάθεση της προσφοράς γίνει με κλειστό φάκελο, σ’ αυτόν πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1) «Προσφορά για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών (λοιπός εξοπλισμός) για την Πρόσκληση  

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.  283530 / 2021».  

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

 

Ο κλειστός φάκελος θα περιέχει δύο υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και 

«Οικονομική Προσφορά» αντίστοιχα. 

 

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

και έγγραφα θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), στην οποία ο 

υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει ότι :  

1. δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του Ν.4782/2021 

2. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

3. η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων έλαβα 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση  

4. τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά μου είναι αληθή και ακριβή και τα προσφερόμενα είδη 

ικανοποιούν πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

5. παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού 

6. συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

7. η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς μου είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

8. δεσμεύομαι για την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα μου ανατεθούν, το 

αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα μου σταλεί εγγράφως ή 

ηλεκτρονικώς η σχετική παραγγελία. 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

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

εξής : 

1. Προσφορά υποβάλλεται για ένα ή περισσότερα Τμήματα. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής, ανά Τμήμα.  

2. Προσφορά με προσφερόμενη τιμή ανά Τμήμα μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη του 

αντίστοιχου Τμήματος, θα απορρίπτεται. 
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3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

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

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

απορρίπτονται.  

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

7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται. 

8. 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. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία τα εξής : 

I. Φορολογική ενημερότητα. 

II. Ασφαλιστική ενημερότητα.  

III. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης  

1. εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο : 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

2. εάν ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση - φυσικό πρόσωπο : 

φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το 

μητρώο (TΑΧΙSnet) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).   

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

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

www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Συνημμένο: 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

                                                                                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

                                                                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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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. 283530 / 2021  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Π.Ε. Λακωνίας «Για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών (λοιπός 

εξοπλισμός) για την 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. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ (€)  

1 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 

Υπνόσακος για θερμοκρασίες από 0°C έως 

+20°C. Με φερμουάρ που ανοίγει γύρω 

γύρω και γίνεται πάπλωμα. Το εξωτερικό 

περίβλημα να είναι νάυλον και το σεντόνι 

βαμβακερό 100%, η γέμιση του να είναι 

τύπου Holdfibre. Διαστάσεις: μήκος 

230cm-πλάτος 75cm. 

100     

2 ΚΡΕΒΑΤΙΑ 

Κρεβάτι πτυσσόμενο, με μεταλλικό σκελετό 

Φ.25mm, με συρμάτινο σομιέ και στρώμα 

5cm, διάσταση:190 Χ 80cm 

100     

3 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ 

ΘΗΚΗ ΜΕ 

ΦΕΡΜΟΥΑΡ 

Πλάτος:70cm, Μήκος:190cm, Ύψος:7cm. 

Συσκευασμένο-Τυλιγμένο ρολό σε 

πλαστικό.Σκληρότητα-Μέτριο.Πυρήνας-

Αφρός πολυαιθέρα(25kg/m3).Ύψος 

Πυρήνα-7cm. Σύνθεση υφάσματος-

100%πολυεστερικές μικροΐνες 

100     

4 

ΦΟΡΗΤΟΙ 

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ 

(ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ) 

Χαρακτηριστικά - UHF και VHF, ισχύς έως 

6W 
5     

5 
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     

6 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Κλειστού τύπου, αθόρυβη, με μίζα και 

καύσιμο πετρέλαιο. Ισχύς περίπου 13Hp και 

5000W, τροχήλατη. 

1     

7 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΥΔΑΤΟΣ 

1000 λίτρων.Παλετοδεξαμενή από HDPE 

χρώματος λευκού,σε παλέτα με σκελετό 

μεταλλικό γαλβανιζέ. Πλάτος 1μ.για να 

χωράει εύκολα σε ημιφορτηγά ανοιχτού 

τύπου. 

2     

8 ΦΑΚΟΙ 

Φακοί χειρός, φωτεινότητα 400lumen, 

αδιάβροχοι με αντοχή σε πτώση. Με 

μπαταρίες 4xAA. 

5     
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)   

ΦΠΑ 24% (€)   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)   

 

 

 

Η προσφορά ισχύει για 180 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

 

 

 

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

ότι τα προσφερόμενα είδη ικανοποιούν πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

 

 

 

 

    …… / 9 / 2021 

 

 

 

                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




