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ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των 

ορίων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού πληροφορικής (ανακατασκευασμένων και 

νέων) και αδειών λογισμικού στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της ΠΕ Κορινθίας», 

ποσού  35.000,24  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο (2) τμήματα και προσφορές μπορούν να υποβληθούν για 

ένα ή και τα δύο τμήματα. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ (€). Η σύμβαση θα ανατεθεί 

με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της 

τιμής ανά Τμήμα. 

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

τροποποιηθεί και ισχύει. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 180 ημέρες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία, ήτοι μέχρι 10.2.2021. 

 Η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των απαιτούμενων σύμφωνα με την διακήρυξη 

δικαιολογητικών, θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, Π.Ε. Κορινθίας, (Δ/νση Διοικητικού-

Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Κροκιδά 2, ΤΚ 20131, Κόρινθος), με διαβιβαστικό, στο οποίο 

θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.2.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στη Δ/νση 

Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Κορινθίας, επί της οδού Κροκιδά 2, στην Κόρινθο, στον 1ο 

όροφο, Γραφείο 7. 

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

(κα. Ασημίνα Χριστοδούλου: 2741360656). 

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

 Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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