
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 27-12-2021 
  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 38582 

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ  
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 Διακηρύττει ότι 

  Εκτίθεται σε διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 
733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2021), σύμφωνα με τις σχετικές 
ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και 
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 38518/2021 διακήρυξη διαγωνισμού Δημάρχου Κορινθίων για την 
παρούσα προμήθεια.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α'), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'), -
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016), όπως ισχύουν. 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που είναι απαραίτητο για την 
συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια. Τα προς 
προμήθεια υλικά συντήρησης θα τοποθετηθούν από το συνεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον γενικό κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό» και εξειδικεύονται σε επιμέρους κωδικούς. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 

α/α του 
ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 
της μελέτης 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Εκτιμώμενη αξία 

προ ΦΠΑ (€) 

1 33-48 
90-92 
103-106 
114-139 
156-157 
171-196 

Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό 

31.824,10 

2 49-50 
102 
140-155, 
158-159 

Καλώδια 

39.346,50 

3 96-101 
197-198 

Σωλήνες 
3.525,00 

4 51 Λαμπτήρας led globe 12-14W 22.186,20 

5 52 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W  4.620,00 

6 53 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 70W  120,00 

7 54 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 150W  525,00 

8 
55 

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 
70W  

36.900,00 

9 
56 

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 
150W  

5.400,00 

10 
57 

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 
250W  

10.560,00 

11 
58 

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 
250W  

48.000,00 

12 
59 

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 
150W  

14.450,00 

13 
60 

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 
100W  

8.100,00 

14 61 Λαμπτήρας  G12, 150W 1.150,00 

15 
62 

Λαμπτήρας φωτεινών 
σηματοδοτών 75 W   

612,00 

16 
160 

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου 
T8 9W 

2.800,00 

17 161 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου 2.800,00 



ΑΔΑ: 6Ψ53ΩΛ7-87Τ



 

ΤΜΗΜΑ 

α/α του 
ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 
της μελέτης 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Εκτιμώμενη αξία 

προ ΦΠΑ (€) 

T8 18W 

18 
162 

Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου 
T8 20W 

144,50 

19 163 Λαμπτήρας καθρέπτου led 5,5W 1.219,00 

20 164 Λαμπτήρας LED 20W  126.462,00 

21 165 Λαμπτήρας LED 30W  10.836,00 

22 66-67, 
166-170 

Φωτιστικά - Προβολείς 
9.252,00 

23 68 Προβολέας για λάμπα G12 , 150W 1.800,00 

24 
69 

Υποβρύχιοι προβολείς LED για 
συντριβάνι  

7.000,00 

25 
70-87 

Καλύματα και εξαρτήματα 
φωτιστικών 

76.691,90 

26 95 Πίλαρ  4.930,00 

27 93 Ράβδος γειώσεως  425,00 

28 107-113 Εορταστικά είδη 36.073,50 

29 
94 

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού 
σώματος 

28.500,00 

30 
63 

Φωτιστικό σώμα LED 45W με 
βραχίονα  

19.600,00 

31 
64 

Φωτιστικό σώμα LED 60W με 
βραχίονα  

11.360,00 

32 
65 

Φωτιστικό σώμα LED 100W με 
βραχίονα  

1.500,00 

33 
199 

Φωτιστικός ιστός αλουμινίου 3μ 
βαρέως τύπου  

12.878,80 

34 200-201 Σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού 6 
και 9m  

5.810,00 

35 
89 

Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής 
συχνότητας (ΤΑΣ)  

4.200,00 

36 
88 

Ανιχνευτής κίνησης οροφής 
εσωτερικού χώρου 

180,00 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. 
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 36.  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Κορινθίων. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία 
αποστολής: 21/12/2021). 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr 

29-12-2021 29-12-2021 και ώρα 
14:00 

27-1-2022 και ώρα 14:00 

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, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού [ισχύει, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].   
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να καλύπτει το ως άνω 
κριτήριο.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ευρώ 
σύμφωνα με τον επόμενο Πίνακα. 

 

ΤΜΗΜ
Α 

α/α του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 

της μελέτης 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσό εγγύησης 
συμμετοχής (€) 

1 33-48 

Αναλώσιμο 
ηλεκτρολογικό υλικό 

636,48 

90-92   

103-106   

114-139   

156-157   

171-196   

2 49-50 

Καλώδια 

786,93 

102   

140-155,   

158-159   

3 96-101 

Σωλήνες 

70,50 

197-198   

4 

51 
Λαμπτήρας led globe 
12-14W 

443,72 

5 

52 
Λαμπτήρας HQI 
σωληνωτός 250W  

92,40 
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ΤΜΗΜ
Α 

α/α του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 

της μελέτης 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσό εγγύησης 
συμμετοχής (€) 

6 
53 

Λαμπτήρας HQI 
σωληνωτός 70W  

2,4 

7 
54 

Λαμπτήρας HQI 
σωληνωτός 150W  

10,5 

8 

55 
Λαμπτήρας ατμών 
Νa απιοειδής 70W  

738,00 

9 
56 

Λαμπτήρας ατμών 
Νa απιοειδής 150W  

108,00 

10 

57 
Λαμπτήρας ατμών 
Na απιοειδής 250W  

211,20 

11 

58 

Λαμπτήρας ατμών 
Na σωληνωτός 
250W  

960,00 

12 

59 

Λαμπτήρας ατμών 
Na σωληνωτός 
150W  

289,00 

13 

60 

Λαμπτήρας ατμών 
Na σωληνωτός 
100W  

162,00 

14 
61 

Λαμπτήρας  G12, 
150W 

23,00 

15 

62 

Λαμπτήρας 
φωτεινών 
σηματοδοτών 75 W   

12,24 

16 

160 

Λαμπτήρας LED 
τύπου φθορίου T8 
9W 

56,00 

17 

161 

Λαμπτήρας LED  
τύπου φθορίου T8 
18W 

56,00 

18 

162 

Λαμπτήρας LED  
τύπου φθορίου T8 
20W 

2,89 

19 
163 

Λαμπτήρας 
καθρέπτου led 5,5W 

24,38 

20 
164 

Λαμπτήρας LED 
20W  

2.529,24 

21 
165 

Λαμπτήρας LED 
30W  

216,72 

22 

66-67, Φωτιστικά - 
Προβολείς 

185,04 

166-170   

23 

68 
Προβολέας για 
λάμπα G12 , 150W 

36,00 

24 

69 

Υποβρύχιοι 
προβολείς LED για 
συντριβάνι  

140,00 

25 

70-87 

Καλύματα και 
εξαρτήματα 
φωτιστικών 

1.533,84 

26 95 Πίλαρ  98,60 

27 
93 Ράβδος γειώσεως  

8,5 

28 107-113 Εορταστικά είδη 721,47 
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ΤΜΗΜ
Α 

α/α του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 

της μελέτης 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσό εγγύησης 
συμμετοχής (€) 

29 

94 
Δίφωτη κεφαλή 
φωτιστικού σώματος 

570,00 

30 

63 
Φωτιστικό σώμα LED 
45W με βραχίονα  

392,00 

31 

64 
Φωτιστικό σώμα LED 
60W με βραχίονα  

227,20 

32 

65 
Φωτιστικό σώμα LED 
100W με βραχίονα  

30,00 

33 

199 

Φωτιστικός ιστός 
αλουμινίου 3μ 
βαρέως τύπου  

257,58 

34 200-201 Σιδηροϊστοί 
ηλεκτροφωτισμού 6 
και 9m  

116,20 

35 

89 

Δέκτης τηλεχειρισμού 
ακουστικής 
συχνότητας (ΤΑΣ)  

84,00 

36 

88 

Ανιχνευτής κίνησης 
οροφής εσωτερικού 
χώρου 

3,6 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη(www.promitheus.gov.gr) 

 του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): 

http://www.korinthos.gr. 

 
  Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην 
διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οχτώ (8) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 

στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 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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