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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  

                                  ΑΔΑ :  

 Κρανίδι    14/04/2021    

                                   Αρ. Πρωτ. : 2688 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.981,33 ευρώ με ΦΠΑ 24% 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, 

διακηρύσσει πρόχειρο συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 
κάθε ομάδας. 
 
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 52.404,30€ πλέον του Φ.Π.Α. (12.577,03€) και  θα 
χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Κ.Π.Α. (20%) ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ  (Απ. Περιφερειακού Συμβουλίου:39/2020 
(ΑΔΑ:ΨΗ3Ν7Λ1-ΖΘ0) 
 
Προβλέπεται η προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων, ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρολογικών πινάκων  και 
όλων των απαραίτητων οργάνων και εξαρτημάτων για την λειτουργία των συγκροτημάτων ή των κινητήρων  
(σωλήνες, υδραυλικές εξαρτήσεις των συγκροτημάτων, καλώδια κ.τλ.) τα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν 
σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια της Δ.Ε.Υ.Α Ερμιονίδας. 
 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
Απαιτείται η προμήθεια τριών  (3) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων τα οποία πρόκειται να 
τοποθετηθούν στις εξής γεωτρήσεις στη Δ.Ε. Κρανιδίου: 
 

1. “Βαθειά Λάκκα” - Νο1 -Κοινότητα Πορτοχελίου 
2. “Βαθειά Λάκκα” - Νο2-Κοινότητα Πορτοχελίου 
3. “Πλατύ Πηγάδι”-Κοινότητα Κρανιδίου 
 
Τα συγκροτήματα θα αποτελούνται από υποβρύχια πολυβάθμια αντλία με ανοξείδωτο περίβλημα και 
υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ανάλογης ισχύος.  

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
Απαιτείται  η προμήθεια τριών (3) ηλεκτροκινητήρων οι οποίοι θα τοποθετηθούν ως εξής: 

1. Δεξαμενή στη θέση “παλαιά πυροσβεστική” -πομώνα Νο1- Κοινότητα Κρανιδίου 
2. Δεξαμενή στη θέση “παλαιά πυροσβεστική” -πομώνα Νο2 -Κοινότητα Κρανιδίου 
3. Γεώτρηση στη θέση “Κοκκινόβραχος” -Κοινότητα Κρανιδίου 
 

Επίσης  θα γίνουν εργασίες επισκευής του ηλεκτρικού πίνακα της γεώτρησης  “Αργυρόπουλος” στη θέση 
“Ούρεζα”, ανέλκυση του αντλητικού συγκροτήματος  και αντικατάσταση των σωλήνων 3”(στήλη 99m) και 
όποια άλλη εργασία ή προμήθεια υλικών απαιτείται για την λειτουργία του αντλιοστασίου. 
Οι σχετικοί κωδικοί CPV είναι οι εξής : 

• 42122130-0 Αντλίες νερού  

• 31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες 

• 42414000-1 Γερανοί, κινητά ανυψωτικά πλαίσια και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών. 
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας,  πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, Τ.Κ. 21300 
την 26η/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 
& έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή η 26η/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ 
 
Εγγύηση Συμμετοχής δεν απαιτείται σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 τουΝ. 4412/2016). 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει, κατά την 
υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) 
της συνολικής αξίας της υπογραφείσας σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με 
την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Για τη δημοπράτηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).” 
 
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. 
Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών υποβάλουν κοινή προσφορά. 
 
Οι προσφορές θα έχουν χρόνο ισχύος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών, από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και της καταχώρισης της 
σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 
Η περίληψη αυτή θα αναρτηθεί στον ισότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou) και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, και θα δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ολόκληρη η Διακήρυξη και η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 
θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 
(www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr),όπου 
θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά. 
 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. Τηλέφωνα -  2754361410 (Σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού) και     
                             -  2754361431 (Σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές) 
 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 

https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.ermionida.gr/
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