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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη 
σχέση ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την 
υποστήριξη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου» (CPV: 79411000-8, Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης και 79400000-8-Υπηρεσίες παροχής γενικών 
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ 
(310.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(250.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου από πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 626 με 
κωδικό πληροφοριακού συστήματος ΕΠΑ/MIS 5201347, με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιόδου 2023-2025» και ενάριθμο κωδικό 
2023ΝΠ62600000. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Α/Α διαγωνισμού: 183444) 

Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 17η Μαρτίου 2023, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
θα διενεργηθεί την 23η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και καταθέσουν με την 
προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται βάσει του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), υπολογιζόμενη 
στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης εκτός ΦΠΑ (με ανάλογη στρογγυλοποίηση). 

Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
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Οι προσφορές κατατίθενται για το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, επί ποινή 
αποκλεισμού. 

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 
περιφερειακό τύπο. 

Στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται και στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Σχεδιασμού/Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ναυπλίου 
57, Τ.Κ. 22132 Τρίπολη, 1ος όροφος (αρμόδιος επικοινωνίας Κ. Σπυρόπουλος, τηλ. 2713610118, e-
mail: spyropoulos@arcadia.gr). 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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