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      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ.:          54029 
     ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
 

Διακηρύττει ότι:  
     Εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ 
(συμπ/νου Φ.Π.Α.) Α.Μ.136/2022. 
 
     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. Εφαρμοστέο 
εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό και οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υπ' αριθμ.πρωτ. 54021/ 
15-11-2022   αναλυτική  διακήρυξη διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.4412/2016, Ν.4622/2019, Ν.4700/2020, 
Ν.4013/2011, Π.Δ.80/2016, Π.Δ.39/2017, Ν.4270/ 2014 και γενικότερα κάθε διάταξη, Νόμο, Π.Δ.,Υ.Α. και 
ερμηνευτική εγκύκλιο καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 
      Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για την 
κάλυψη των αναγκών του δήμου Κορινθίων. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 44114100-3, 14212200-2  
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 120.967,74€ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
Προσφορές υποβάλλονται για  όλα τα είδη του Τμήματος 1 και για το σύνολο των ποσοτήτων αυτών 
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε (1).  
  
     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 5, άρθρο 27 του Ν.4412/2016 όπως 
ισχύει.      
 
       Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 8-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14.00μ.μ.  
       Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 3η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών  ήτοι  την  13-12-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 
 
     Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
     Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
      Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  2.419,35 ευρώ  (δύο χιλιάδες 
τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά). 
 
     Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης. 

     Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.   

     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 10 μήνες. 
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     Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6)  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). 

  

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

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

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.    

       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και 

την διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής www.korinthos.gr. 

 

        Αρμόδια για πληροφορίες: κ.Άννα  Γιαβάση,  τηλέφωνο επικοινωνίας:2741361082, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου (e-mail) a.giavasi@korinthos.gr. 

 

       Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων.  

 

 

 

Ο  Δήμαρχος Κορινθίων 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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