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ΘΕΜΑ: Ερώτημα για τον Διαγωνισμό «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 114554/23-4-2021 ερώτημά σας που αποστείλατε μέσω email.

  Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία ηλεκτρολογικών πινάκων με ρυθμιστή στροφών (inverter) σε αρδευτικά 
αντλιοστάσια στις περιοχές Ζεμενό, Κλιμέντι, Στόμι, Χαλκί, και Κούτσι του Νομού Κορινθίας.
  Οι νέοι ηλεκτρικοί πίνακες θα τοποθετηθούν σε υπάρχοντα αντλιοστάσια, στην θέση και προς 
αντικατάσταση παλαιών ηλ. Πινάκων που λειτουργούν χωρίς ρυθμιστές στροφών.
  Απαιτείται λοιπόν η κατασκευή νέων πινάκων με τα ζητούμενα inverters και τα κάτωθι γενικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Μεταλλικό κιβώτιο αρίστη κατασκευής προστασίας IP54, 
 Κατάλληλων διαστάσεων, πάχους 1,5 mm κατάλληλος για λειτουργία σε αρδευτικά 

αντλιοστάσια, με ένα (1) ρυθμιστή στροφών (inverter),
 Ασφάλειες, 
 Διακόπτες,
 Όργανα μέτρησης,
 Λυχνίες,
 Κατάλληλο/ους ανεμιστήρα/ες για την ικανοποιητική ψύξη του inverter και περσίδες 

αερισμού,
 Καλωδιώσεις, προστασία, σωλήνες, γείωση, και όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, κτλ.

  Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές των 
υλικών σχετικά με την προμήθεια του θέματος, περιλαμβάνονται στο κυρίως σώμα και στο 
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης η οποία έχει αναρτηθεί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του 
Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  Αν απαιτηθούν εξειδικευμένες λεπτομέρειες κατά την φάση υλοποίησης της προμήθειας, σε 
συνεννόηση με τον Ανάδοχο, θα συνταχθούν τότε σχέδια ηλ. Πινάκων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ.Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΤΑΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡOΓΡ/ΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

               
                Κόρινθος    26-04-2021
                Αρ. Πρωτ.: 118022

Ταχ. Δ/νση       
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
email

: Κροκιδά 2, T.K.20131,  Κόρινθος
: Χ. Μπακόλας
: 27413 60697
: c.bakolas@pekorinthias.gr

ΠΡΟΣ: ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ
              Υπόψη κ. Γ. Κωστή
             τηλ.: 6972 887838, email: xstefa@domefar.gr 

mailto:xstefa@domefar.gr

