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ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου 

θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Κορινθίας, καθώς και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού Κορίνθου-ΚΠΑ 2 Κορίνθου», προϋπολογισμού 30.388,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% και 

37.681,68 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

 Προσφορά θα δοθεί για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού. Μειοδότης(ες) θα 

αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό θετικής έκπτωσης ή το μικρότερο 

ποσοστό αρνητικής έκπτωσης δίχως αυτό να υπερβαίνει το 5% ανά τμήμα, υπολογιζόμενο επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του κάθε 

είδους όπως αυτή καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εφόσον καλύπτονται οι όροι του διαγωνισμού και δεν 

υπερβαίνονται οι επιμέρους προϋπολογισμοί. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 17.11.2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 14:00.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, στις 23.11.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

9:30π.μ. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή (Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 

Κροκιδά 2, ΤΚ 20131, Κόρινθος) , σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φάκελους, στον οποίο 

αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 

διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 

σε πρωτότυπη μορφή 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας  (www.ppel.gov.gr ) και περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού  (Κροκιδά 2, Κόρινθος) ή τηλεφωνικά  

(Ασημίνα Χριστοδούλου 2741360656, Ελίνα Παναγοπούλου 2741360640). 
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