
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος,            29 -11-2021   
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθ. Πρωτ.:         35148 
ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ  
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

 Διακηρύττει ότι 

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής, η σύναψη 
δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» Προϋπολογισμού 127.893,60 
€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) Α.Μ. 90/2021, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και 
αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην 
υπ’αριθμ.35142/29-11-2021 διακήρυξη διαγωνισμού.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'), 
Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α'), Ν.4314/2014 (Α’ 265), Ν.4412/2016 (Α’ 147), Ν.4700/2020 (Α’ 127) όπως 
ισχύουν. 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ελαστικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2021.                

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 34350000-5 “Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως“.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ένα (1) τμήμα: ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια ελαστικών», εκτιμώμενης 
αξίας 103.140,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη του Τμήματος 1 και για το σύνολο των ποσοτήτων αυτών. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες.  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της σχετικής διακήρυξης.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ύστερα από 
κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
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Διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr 

     30-11-2021                               
και ώρα 14:00 

       16-12-2021                             
και ώρα 14:00 

     21-12-2021                                   
και ώρα 10:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
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, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με 
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.  
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 
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.  
 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού  
2.062,80 ευρώ [ Δύο χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών].  

Η υποβολή προσφοράς και κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες το 
οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr),   όπου προσφέρεται ελεύθερη, 
πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 

Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.korinthos.gr, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 

Τμήμα Οχημάτων του Δήμου Κορινθίων, ως εξής: 

 

Τηλέφωνο 2741027029 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) c.zafeiropoulos@korinthos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χρήστος Ζαφειρόπουλος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.korinthos.gr 

 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).  
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.vvv.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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