
        
       

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σπάρτη  03/03/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 76811 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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

2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου 

Ταχ. Κωδ: 23100 

Πληροφορίες: Π. Αλεξάκης, Π. Σταυράκος 

Τηλέφωνο: 2731363184, 2731363194 

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

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

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. 

 
 

Νομική βάση: 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

   I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. 

διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 2ο χλμ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 

Πόλη: ΣΠΑΡΤΗ 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia Ταχ. 

κωδικός: 23100 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΛΩΡΑΚΟΣ Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο: d.xlorakos@lakonia.gr 

Τηλέφωνο: +30 2731363111 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: https://www.ppel.gov.gr/ 

I.3) Επικοινωνία 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 
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Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 

I.5) Κύρια δραστηριότητα 
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: 

Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

09331200 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 

II.1.3) Είδος σύμβασης 

Αγαθά 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση των υποδομών για την ενεργειακή αναβάθμιση 

του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. 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. 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 235 000.00 EUR 

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 

II.2) Περιγραφή 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 
31520000 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 

 38551000 Μετρητές ενέργειας 

44111520 Θερμομονωτικά υλικά 

45315500 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης 

45315600 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 

45321000 Εργασίες θερμομόνωσης 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 
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 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. 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. 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια των 

κατασκευαστικών οίκων του εξοπλισμού / Στάθμιση: 25% 

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αποδεδειγμένη Ικανότητα της Εταιρείας σε αντίστοιχες συμβάσεις (βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης, σχετική εμπειρία) / Στάθμιση: 25% 

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργανόγραμμα (στελέχωση, μόνιμο προσωπικό, εμπειρία στελεχών, κ.λπ.) / 

Στάθμιση: 25% 

http://www.promitheus.gov.gr/




Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Στιβαρότητα – λειτουργικότητα προτεινόμενης λύσης, επιπλέον καινοτομίες που 

αυξάνουν την απόδοση και την αξιοπιστία καθ’ όλο τον χρόνο λειτουργίας και κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

Πρόληψη βλαβών. / Στάθμιση: 25% 

Τιμή - Στάθμιση: 0 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 235 000.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 
Διάρκεια σε μήνες: 4 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσηςΔικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι 

Ταυτότητα του έργου: 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Green Building A_B43_0146, Περιφέρεια Πελοποννήσου MED ENI (Ε.Φ.071.καε9919.0001 

Επενδύσεις από έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λοιπούς σκοπούς) 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για 

την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή 

να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει 

να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
Ημερομηνία:04/04/2022 

Τοπική ώρα: 23:59 





IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής 

στους επιλεγέντες υποψηφίους 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 

Ελληνικά 

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία:08/04/2022 

Τοπική ώρα: 10:00 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
Επίσημη επωνυμία: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης Πόλη: 

ΑΘΗΝΑ 

Ταχ. κωδικός: 18233 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Φαξ: +30 2132141229 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 
02/03/2022 

 

          Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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