
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ MCPHAIL ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» 

 

Αριθμός Διακήρυξης :  125221/13-04-2022 (ΑΔΑΜ : 22PROC010391842 2022-04-14) 

A.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 157562 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό, κάτω των ορίων,  

διαγωνισμό για το έργο «Έλεγχος των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με 

παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για τα έτη 2022, 2023 και 2024 στην Περιφερειακή 

Ενότητα Λακωνίας», συνολικού προϋπολογισμού 183.480,22 €  συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 13% (162.371,88 €χωρίς Φ.Π.Α.)  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται 

από τέσσερα (4) Τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή 

προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή και 

περισσότερα Τμήματα καθώς και για όλα τα Τμήματα. (CPV 77100000). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 

04/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59, μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί 

με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ). 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                            

                            Σπάρτη     13/04/2022 

                            Α.Π. :  125454 

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 : Φ. Κουνάβη, Π. Αλεξάκης 

Τηλέφωνο : 27313 63328-184 

E-mail :  f.kounavi@lakonia.gr 

p.alexakis@lakonia.gr ,   

   

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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mailto:p.alexakis@lakonia.gr
ΑΔΑ: Ψ5ΘΦ7Λ1-90Η



Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α του 

Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίνεται η προσφορά. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δέκα (10) μήνες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 10/05/2022 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, από την αρμόδια 

επιτροπή. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 04.295.0879.0001 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024 του Φορέα.  

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού 

παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από την Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας (τηλ. 27313 63328 κ. Κουνάβη Φωτεινή) και 

από την Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λακωνίας (τηλ. 27313 63184 κ. Αλεξάκης 

Πολύδωρος) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. 
 

 

                  

 

 

 

 

         

          

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

 

 

Λαμπρόπουλος Χρήστος 
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