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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                    Σπάρτη            2 / 11 / 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                          Αριθ. Πρωτ.:  378870 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Διαγωνισμού, για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων 

(πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους και 

δικαίωμα προαίρεσης 20 %. 

 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 176005 

 Αρ. πρωτ. Διακήρυξης : 378577 / 2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011527219  2022-11-02) 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ’ αρ. 1483 / 2022 

(ΑΔΑ: 6ΤΚ27Λ1-7ΟΗ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό άνω 

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

προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και 

αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, συνολικού 

προϋπολογισμού 948.838,71 € χωρίς ΦΠΑ ή 1.176.560,00 € με ΦΠΑ 24%, για τρία (3) έτη, με δυνατότητα 

παράτασης ενός (1) έτους και δικαίωμα προαίρεσης 20 %. 

   

Κωδικοί CPV :  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ:                09132100-4 

                            ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ:                09134200-9 

                            ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:         09135100-5 

 

Η ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε δύο 

(2) τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, για το ένα ή 

και τα δύο τμήματα, αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε τμήματος. 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για κάθε 

τμήμα. Το ακριβές ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά τμήμα αναφέρεται στην παράγραφο 

2.2.2 της Διακήρυξης.   

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 : 176005. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά  μέσω της προαναφερόμενης 

διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

βάσει του Ν. 4782/2021. 
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 5 / 12 / 2022 και ώρα 11:00:00 π.μ. 

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  9 / 12 / 2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας 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. 378577 / 

2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011527219  2022-11-02) Διακήρυξη. 

Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3.4 της Διακήρυξης.  

    

Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού δίνονται από τον κ. Περικλή Σταυράκο και 

τον κ. Πολύδωρο Αλεξάκη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη,                          

e-mails : p.stavrakos@lakonia.gr και p.alexakis@lakonia.gr . 

 

 

 

 

 

                                                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

  

 

 

 

                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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