
 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού, άνω των ορίων, Διαγωνισμού για την προμήθεια και 

εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου : GreenBuilding: “Minimising Energy 

Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 - 2021), 

ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014- 

2020 
 

Αριθμός Προκήρυξης: 76811/03-03-2022 (ΑΔΑΜ : 22PROC010166047 2022-03-08) 

Αριθμός Διακήρυξης : 78341/02-03-2022 (ΑΔΑΜ : 22PROC010167021 2022-03-08) 

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 156873 

 

 

                          

         Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας,  Διεύθυνση  

Διοικητικού – Οικονομικού με ταχυδρομική διεύθυνση : Διοικητήριο  ΠΕ Λακωνίας  2ο χλμ 

Εθνικής  Οδού Σπάρτης - Γυθείου διακηρύσσει  ότι  θα  διενεργηθεί Ηλεκτρονικός 

Ανοικτός, άνω των ορίων, Διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                            

                            Σπάρτη      03/03/2022 

                            Α.Π. : 78524 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

                
Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας 

  2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου 

 

Τ.Κ. : 23 100 

Πληροφορίες : Π. Αλεξάκης, Π. Σταυράκος  

Τηλέφωνο : 27313 63194-184 

E-mail :  p.alexakis@lakonia.gr ,  

p.stavrakos@lakonia.gr  

   

 

 

mailto:p.alexakis@lakonia.gr
mailto:p.stavrakos@lakonia.gr
ΑΔΑ: 6ΞΓΜ7Λ1-42Θ



βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για την  προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών 

ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 

GreenBuilding: “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and 

public needs” (2019 - 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med 

Programme) 2014- 2020.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση των υποδομών για 

την ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου. Αναλυτικές περιγραφές είναι διαθέσιμες 

στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις 

εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και 

να συνδεθεί με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο υπό προμήθεια φωτοβολταϊκός σταθμός. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 235.000,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  

291.400,00 €, ΦΠΑ: 56.400,00 € ) 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου» της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Χρόνος  υλοποίησης  του αντικειμένου της σύμβασης είναι τέσσερις (4) μήνες από 

την υπογραφή της Σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

οικονομικών φορέων. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις 

προϋποθέσεις  συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της  διακήρυξης . 

Εναλλακτικές  προσφορές  και αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές  και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες . 

Οι συμμετέχοντες  πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην σχετική  διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 04/04/2022 και ώρα 23:59, 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην 

Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.   

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ηλεκτρονικής αποσφράγισης μόνο 

των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» είναι η 

08/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ. και η  αποσφράγιση των ηλεκτρονικών υποφακέλων των 

οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές  κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών.  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 4 (Energy rerefurbishment – 

Pilot action)/ 4.1 (Report on the Energy refurbishment of the building in Greece) /Activity 4.1.1. 

(Preparation for the energy refurbishment pilot of the building in Greece), της Πράξης : 

«Minimising Energy Consumption for Green Buildings Respecting present uses and public needs 

/ Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για πράσινα κτήρια με σεβασμό στις 

σημερινές χρήσεις και δημόσιες ανάγκες (Green   Building)» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «ENI CBC MED» με βάση την απόφαση ένταξης 

(Grant Contract) με αρ. πρωτ. 28/1244/05.08.2019 και έχει λάβει κωδικό MIS A_B.4.3_0146. Η 
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παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης 326/2, αριθ. ενάριθμου Έργου 2019ΕΠ32620000 

«GreenBuilding A_B 43_0146, Περιφέρεια Πελοποννήσου, MED ENI, κάλυψη Εθνικής 

Συμμετοχής» και   από το από την Ε.Ε. (ENI CBC MED PROGRAMME) Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα GreenBuilding A_B.43_0146, Περιφέρεια Πελοποννήσου MED ENI (Ε.Φ. 071, 

ΚΑΕ 9919.0001 Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λοιπούς σκοπούς). Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 01.071.9919.0001 σχετική πίστωση 

του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. 368743/8-11-2021 

(ΑΔΑΜ: 21REQ009520101 2021-11-11, ΑΔΑ: 6ΝΡΝ7Λ1-ΧΒ3, Α/Α 2601 καταχώρησης στο 

μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ) και αρ. πρωτ. 

62379/18-02-2022 (ΑΔΑ : 6ΝΥΨ7Λ1-Λ73, Α/Α 984 καταχώρησης στο μητρώο 

δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022.  

Οι   προσφέροντες  θα υποβάλουν εγγύηση  συμμετοχής  σε ποσοστό 2% επί της 

προϋπολογισθείσας  δαπάνης , ήτοι 4.700,00€. 

Οι προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν  τους  οικονομικούς φορείς  από την επομένη 

της  διενέργειας του διαγωνισμού έως έξι (6) μήνες. Προσφορά που ορίζει  χρόνο μικρότερο 

του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως μη κανονική . 

Προκήρυξη ΕΕ έχει  σταλεί  για δημοσίευση  στην Επίσημη  Εφημερίδα  Ευρωπαϊκών  

Κοινοτήτων    στις 02/03/2022  με τίτλο  GR- Σπάρτη  Ηλιακά φωτοβολταικά στοιχεία. Η 

Προκήρυξη ΕΕ και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), με αριθμό 22PROC010166047 

2022-03-08 και 22PROC010167021 2022-03-08 αντίστοιχα. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : http://promitheus.gov.gr , όπου η σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα 

Αριθμό: 156873. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη 

διεύθυνση: www.ppel.gov.gr .  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς 

στο πλήρες τεύχος της  διακήρυξης  που διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 

διαδικτύου στην διεύθυνση www.ppel.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας, Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου ( τηλ.27313 63157-111 

κ. Κυλιντηρέας Λεωνίδας και κ. Χλωράκος Δημήτριος). Το πλήρες  κείμενο της  διακήρυξης  

διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου  στην  διεύθυνση : 

www.ppel.gov.gr   και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

 

 

  

 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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