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ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

  Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό, μειοδοτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάση τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 

δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα 

πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας». 

 Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και 

υποδιαιρείται σε έξι (6) Τμήματα (Δήμοι). 

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (€) και θα αναφέρεται ανά αναρτημένη παγίδα για όλη την 

περίοδο, θα είναι ενιαία για όλες τις παγίδες του κάθε τμήματος και πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη 

από 42,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης, θα συνοδεύεταιι από εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό  

ίση με το 1% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των : 40.341,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 13 %. 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 1η 

Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 

ως άνω συστήματος, στις 07 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 157601 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  

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 Διοικητικού-

Οικονομικού και Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Κροκιδά 2, Γ. Παπανδρέου 24 – 

Κόρινθος) ή τηλεφωνικά  (κα. Μιχάκη Ευαγγελία: 2741360746, κ. Καλαντζής Ιωάννης: 

2741363337). 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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