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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», (CPV : 37415000-0, Αθλητικός Εξοπλισμός).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα 

χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (249.988,96€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  ή ποσό 201.604,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και 

χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [ΣΑΝΠ 326 (ΣΑΕΠ 026), 

αριθ. ενάριθ. Έργου 2022ΝΠ32600012 (2021ΕΠ02600009)]. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

(α/α ηλ. διαγωνισμού: 180923). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 23:59:59. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00.  

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και 

καταθέσουν με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με βάση το Ν.4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ (ποσό: 

4.032,08 €).  
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Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο του προκηρυσσόμενου 

αντικειμένου. 

Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήματα του διαγωνισμού διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr, στο διαδικτυακό τόπο του 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. & της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) 

www.promitheus.gov.gr  για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει σταλεί για δημοσίευση στον ελληνικό 

τύπο. 

Στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται και στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Οικονομικού/Τμ. Προμηθειών της Π.Ε Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (αρμόδιος υπάλληλος Ι. 

Γεωργόπουλος, τηλ. 2713 611611, e-mail: georgopoulos@arcadia.gr) 

 
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
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