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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. H Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Κορινθίας, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής 
αναδόχου μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για 
το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ», με προϋπολογισμό:#120.000,00# € 
με Φ.Π.Α. 

2. Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: #96.774,19#€ 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

3. Η διακήρυξη και όλα τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται από 
την Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη, ελεύθερη και άμεση πρόσβαση προς τους 
ενδιαφερομένους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
www.ppel.gov.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gr.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης και περισσότερες 
πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων (Κροκιδά 2, Κόρινθος) ή στα τηλέφωνα: 27413 60693,  Αρμόδια υπάλληλος για 
επικοινωνία: Σ. Χαρίτου.

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6 
ΙΟΥΛΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12 ΙΟΥΛΙΟΥ  2021 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 
11:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, 
Κροκιδά 2, 20131, Κόρινθος.

6. Ως διαδικασία επιλογής αναδόχου ορίζεται η “ανοιχτή διαδικασία” του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

7. Ο τρόπος σύνταξης σύνταξης και υποβολής των προσφορών  θα γίνει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016..

http://www.ppel.gov.gr/
http://www.promitheus.gr/
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8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Α2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων και που είναι εγκατεστημένα 
σε:

κράτος μέλος της Ένωσης,
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
σε 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 Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των #1.936,00# € και ισχύ τουλάχιστον εννιά (9) 
μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να 
απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας.

10. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (9) εννιά μήνες, από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτών.

11. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων Π.Ε. Κορινθίας με κωδικό έργου: 

ΙΔΠ032020001 ΚΑΕ ΕΡΓΟΥ: 02.071.9789.0001.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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