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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών 
απεγκατάστασης των συμβατικών λαπτήρων και αντικατάστασής τους με λαπτήρες LED  στα κτίρια στα οποία 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και οι Δ/νσεις 
Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει,
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) και 
ειδικότερα το άρ. 53 παρ. 3α του δεύτερου,

3. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,

4. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

5. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει,
6. Του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,   όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει,
7. Του  Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/τ. Α/5-8-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
8.  Tης με αρ. πρωτ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

9.  Το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμες εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
– Π. Ε. Αρκαδίας, έτους 2023.

10. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου LED στα κτίρια, 
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και οι Δ/νσεις 
Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας.
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             ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσης, να υποβάλει  οικονομική προσφορά (σε έντυπη μορφή), με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών 
προσμετρουμένων από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Προσφοράς, στο πλαίσιο της επιλογής 
αναδόχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 53, παρ.3α, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-
03-2021), για την παροχή υπηρεσιών απεγκατάστασης των συμβατικών λαπτήρων και αντικατάστασής τους με λαπτήρες 
LED  στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
καθώς και οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη προμηθευτεί μέρος των υπό τοποθέτηση λαμπτήρων ύστερα από την υπογραφή σύμβασης με 
τον αντίστοιχο ανάδοχο – προμηθευτή και πρόκειται να παραλάβει τα υπόλοιπα είδη το αργότερο μέχρι τις 30-03-2023.  

Ο αριθμός των προς τοποθέτηση λαμπτήρων και το είδος τους αναγράφονται αναλυτικά στον πίνακα Α) του 
παραρτήματος της παρούσας.
Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο τμηματικά ανάλογα με την διαθεσιμότητα των πιο πάνω ειδών 
στην Υπηρεσία μας.  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν την Οικονομική τους προσφορά (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) 
στην Υπηρεσία μας (ή σκαναρισμένεη μέσω e-mail), σύμφωνα με το παράρτημα. Επίσης  παρέχεται η δυνατότητα - σε 
περίπτωση που το επιθυμούν - να επισκεφθούν τα κτίρια των υπηρεσιών μας προκειμένου να λάβουν περισσότερες 
τεχνικές πληροφορίες. 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνολικό τίμημα για  τυχόν απαιτούμενη προμήθεια διαφόρων 
ηλεκτρολογικών ειδών (π. χ. καλωδίων) και ένα συνολικό τίμημα για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών  
τα οποία αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζονται σε ΕΥΡΩ.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (αναλυτική περιγραφή της κοστολόγησης), 
η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του 
αναδόχου.
Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της 
σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις και τα οικονομικά μεγέθη που θα 
απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση του έργου και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά 
συνέπεια, ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον 
ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα σχετικά άρθρα του Αστικού 
Κώδικα.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, το αργότερο μέχρι την 09/02/2023 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 15:00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας (Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη, ισόγειο). Η προσφορά, μπορεί να 
αποσταλεί στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνεται από την ως άνω Υπηρεσία, όπου και 
θα πρωτοκολλείται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτή θα περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι και την 
ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής. 
Προσφορά που υποβάλλεται ή περιέρχεται στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη από την παρούσα απόφαση 
ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και απορρίπτεται.

Βάσει των οριζόμενων στην ως άνω διάταξη, δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

1   σωληνωτό LED 0,6m-8W      
3.630τμχ.

2   σωληνωτό LED 1,2m-18W          
208τμχ

3   σωληνωτό LED 1,5m-20W 76τμχ

1.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

 

                                         ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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