
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος,       27-08-2021         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           Αριθμ. Πρωτ.: 24672    
ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
Διακηρύττει ότι: 

 

      Εκτίθεται  σε συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το κριτήριο της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, η 
σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - 
ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,  σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α.Μ.23/2021, μελέτη 
προϋπολογισμού δαπάνης 74.398,94 €  συμπ/νου Φ.Π.Α.. 
    Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που 
αναφέρονται στην υπ' αριθμ.πρωτ. 24670/27-08-2021 αναλυτική  διακήρυξη διαγωνισμού. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε:Ν.4412/2016,Ν.4270/2014, Ν.4314/2014,Π.Δ.80/2016, Ν.4270/2014, 
Ν.3852/2010, Ν.4624/2019, Ν.4700/2020 και γενικότερα κάθε διάταξη,  Νόμος, Π.Δ.,Υ.Α. και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 
     Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που είναι 
απαραίτητο για την συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου σε κοινόχρηστους 
χώρους και για τη συντήρηση-επισκευή εορταστικού διάκοσμου. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό». 
Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη της σύμβασης αναφέρονται στον πίνακα «ΟΜΑΔΑ 2 
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)» του Παραρτήματος Ι – Μελέτη με αρ.23/2021, της 
αναλυτικής διακήρυξης.  
       Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «2Α – Ηλεκτρολογικό υλικό», εκτιμώμενης αξίας 15.714,14 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Εορταστικά», εκτιμώμενης αξίας 44.285,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.  
       Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τμήματα.  
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 
δύο (2). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (3) μήνες.   
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός 
Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Κόρινθος, ΤΚ 
20131, την 16-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την ανωτέρω προθεσμία είτε: 
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  
(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε  
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.  
 
    Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  δεν 
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

ΑΔΑ: 6ΘΘΞΩΛ7-0ΒΒ



Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.   
 
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.korinthos.gr. 
Η περίληψη αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
  
     Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Κορινθίων με Κ.Α.: 20/6662.0002 - Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. και Κ.Α. 20/6691.0001- Προμήθεια εορταστικού 
φωτισμού.  
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  24004/23-08-2021 (ΑΔΑ 
6ΔΨ9ΩΛ7-4ΘΞ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης με α/α 564 καταχώρησης  
πίστωσης, για το οικονομικό έτος 2021. 
  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 
ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741362838, e-
mail: e.kamtsiora@korinthos.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της 
διακήρυξης. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως  
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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