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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σπάρτη         6 / 5 / 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 148846 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
                                                      

Ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 

για την αναβάθμιση του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο στάδιο Σκάλας του Δήμου Ευρώτα». 

 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 160192 

 Αρ. πρωτ. Διακήρυξης : 148206 / 6-5-2022  (ΑΔΑΜ : 22PROC010501812  2022-05-06) 

 

 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αρ. 528/2022 

(ΑΔΑ: ΩΧΑΛ7Λ1-ΦΚ7) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των 

ορίων Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του βοηθητικού 

γηπέδου ποδοσφαίρου στο στάδιο Σκάλας του Δήμου Ευρώτα», συνολικού προϋπολογισμού 

152.000,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 188.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Κωδικοί CPV :  

39293400-6  Τεχνητός χορτοτάπητας  

14212000-0  Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, 

τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 

37450000-7  Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου 

 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από : 

1. την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με το ποσό των 180.000,00 €, που προέρχεται από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 

2017ΕΠ52600014 στη ΣΑΕΠ 526 «Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. 

Λακωνίας»).  

2. το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Νικηφόρος Βρεττάκος» του 

Δήμου Ευρώτα, με το ποσό των 8.480,00 €.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση 

με Κ.Α.: 00-6737.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 160192. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της 

προμήθειας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά  μέσω της προαναφερόμενης 

διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει βάσει του 

Ν.4782/2021. 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.2 της Διακήρυξης.   

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Κυριακή 22 / 5 / 2022 και ώρα 23:59:59. Μετά 

την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 27 / 5 / 2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα για συμπληρωματικές 

πληροφορίες - διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 

του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά τον τρόπο που 

περιγράφονται στην  υπ’ αρ. πρωτ. 148206 / 6-5-2022  (ΑΔΑΜ : 22PROC010501812  2022-05-06) Διακήρυξη. 

    

Συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού δίνονται στα 

τηλέφωνα 2731 363 194 - 184, Περικλής Σταυράκος και Πολύδωρος Αλεξάκης. 

 

 

 

                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                         ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

 

                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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