
  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την 

προμήθεια με εγκατάσταση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

1. Συμβατικό αντικείμενο: αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και 

αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. της Διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

2. Συνοπτική περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: 

 Η συγκεκριμένη προμήθεια και εγκατάσταση αφορά την αντικατάσταση πεπαλαιωμένου 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αρδευτικών αντλιοστασίων, ο οποίος δυσλειτουργεί ή/και έχει καταστεί 

ασύμφορη η λειτουργία του. Ο νέος εξοπλισμός θα είναι σύγχρονος και θα περιλαμβάνει ρυθμιστή 

στροφών του κινητήρα (inverter) και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας καθώς 

και στην προστασία και εύρυθμη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων. Η παρέμβαση θα 

πραγματοποιηθεί στις περιοχές Ζεμενό, Κλιμέντι, Στόμι, Χαλκί, και Κούτσι του Νομού Κορινθίας. 

3. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 

4. Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης: 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  40.322,58 € 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24 %  9.677,42 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  50.000,00 € 

CPV:  31211100-9 

 

5.  Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) μήνες 

6. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας 

πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 807,00 € Ευρώ. Για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος. 

7. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΩΔ. 

ΕΡΓΟΥ: 2015ΕΠ52600000, 41Ο ΥΠΟΕΡΓΟ). 

 

 

 

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

 
 





 

8. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού:  

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 ώρες 

από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας  (Κροκιδά 2, Κόρινθος) ή τηλεφωνικά  

(κ. Χρήστο Μπακόλα: 27413 60697) 

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 

12/05/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Κορινθίας, επί της οδού Κροκιδά 2, στην Κόρινθο, στον 1ο όροφο.  

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, 

στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας, (ταχ. δ/νση: Κροκιδά 2 Κόρινθος 

ΤΚ 20131), με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική 

αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier. 

10.  Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες.  

11.  Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 

που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

12. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

13. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 

 

 

 
  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
   

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 

  




