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ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

 Διακηρύττει ότι 

 
Εκτίθεται σε δημόσιο, ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, άνω των ορίων με κριτήριο 
κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής, η σύναψη 
δημόσιας σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ Α1, Α2 & Α3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι) προϋπολογισμού μελέτης 275.516,06 € 
(συμπ/νου Φ.Π.Α.), Α.Μ.:57070/2022,  σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, 
όπως αυτές ισχύουν και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. πρωτ.333/02-01-2023 
διακήρυξη διαγωνισμού Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια.   

Ενδεικτικά αναφέρουμε: - Ν.4782/2021 (Α 36), Ν.4412/2016 (Α’ 147), Ν.4622/19 (Α’ 133), Ν.4700/2020 (Α’ 
127), Ν.4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύουν. 
 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών παντοπωλείου, ελαίων και νωπού κρέατος για τους 
δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με το Κοινωνικό Πρόγραμμα του Δήμου. 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  
Για το Τμήμα Α: 15612120-8 (Κοινό αλεύρι αρτοποιίας), 15850000-1 (Προϊόντα ζυμαρικών), 15511000- 3 
(Γάλα), 15831200-4 (Λευκή ζάχαρη), 15411110-6 (Ελαιόλαδο), 03211300-6 (Ρύζι), 03212211-2 (Φακές), 
03221210-1 (Φασόλια), 15331425-2 (Τοματοπολτός), 15821110-3 (Φρυγανιές), 15112130-6 (Κοτόπουλα), 
15113000-3 (Χοιρινό κρέας).  
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 
ΤΜΗΜΑ Α1  : «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 
95.416,72€, πλέον ΦΠΑ 13%  
ΤΜΗΜΑ Α2  : «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΛΙΠΗ & ΕΛΑΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 
67.687,20€ πλέον ΦΠΑ 13% 
ΤΜΗΜΑ Α3: «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 
80.715,60€ πλέον ΦΠΑ 13% 
 
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: 
28/12/2022). 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. 
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 28 μήνες.  
 
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. 
 
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, 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. 
 
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 .   
   
Εγγύηση συμμετοχής : 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού σε ευρώ, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος, ως εξής: 
   

Τμήμα Εκτιμώμενη αξία (€)  
εκτός ΦΠΑ 

Ποσό εγγυητικής (€) 

ΤΜΗΜΑ Α1  : «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  

95.416,72€ 1.908,33€  
Χίλια εννιακόσια οχτώ ευρώ και 
τριάντα τρία λεπτά 

ΤΜΗΜΑ Α2  : «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΛΙΠΗ & ΕΛΑΙΑ» 

67.687,20€ 1.353,74€  
Χίλια τριακόσια πενήντα τρία ευρώ 
και εβδομήντα τέσσερα λεπτά. 

ΤΜΗΜΑ Α3: «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

80.715,60€ 1.614,31€ 

Χίλια εξακόσια δεκατέσσερα ευρώ και 
τριάντα ένα λεπτά. 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: 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. 
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Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια : για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις ίσο με τουλάχιστον 50% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
(για το αντίστοιχο τμήμα, για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά). 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων.  

 

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. 

 
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).  

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. 

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 διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και την 
διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής www.korinthos.gr . 
 
Αρμόδια υπάλληλος για θέματα διακήρυξης: κ.Άννα  Γιαβάση, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2741361082, e-mail: 
a.giavasi@korinthos.gr. Πληροφορίες για θέματα μελέτης: κ.Α.Σπυροπούλου, κ.Χ.Αργυροπούλου, e-mail: 
a.spiropoulou@korinthos.gr και c.argyropoulou@korinthos.gr   τηλέφωνο επικοινωνίας: 27413 62114, 62113.     

 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

http://www.vvv.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.korinthos.gr/
mailto:a.giavasi@korinthos.gr
mailto:a.spiropoulou@korinthos.gr
mailto:c.argyropoulou@korinthos.gr
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