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Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
Βασίλειος Νανόπουλος 

προκηρύσσει 
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 199.201,20 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα, από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου της 
Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 
 

Επωνυμία Δήμος Κορινθίων 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κολιάτσου 32 

Πόλη Κόρινθος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 20131 

Χώρα1 Ελλάδα 

Τηλέφωνο 27413 61017 

Φαξ 27413 61059 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  e.kamtsiora@korinthos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες2 Καμτσιώρα Έλλη 

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

 
 
1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού 

παραλίας για δημιουργία τεσσάρων (4) Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Κορινθίων (Κόρινθος - παραλία «ΚΑΛΑΜΙΑ», Άσσος-Λέχαιο, 
Κόρφος, Αλμυρή).  Πιο συγκεκριμένα : Αποδυτήρια για ΑΜΕΑ, Χώροι σκίασης για ΑΜΕΑ, 
Διάδρομος παραλίας για ΑΜΕΑ, Διάταξη με ράγες, Πακέτο τηλεμετρίας, Φωτοσυναγερμός 

2. Κωδικοί CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του    
     Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33196200-2 «Εξοπλισμός για άτομα με   
     ειδικές ανάγκες». 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός :  

                                                           
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που 

διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

  Κόρινθος, 22-12-2020 
Αρ. πρωτ: 39127 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
Ημερομηνία: 2020.12.22 14:56:04 EET
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Μονάδα 
μέτρηση

ς 
Ποσότητα  Τιμή μ.μ. 

Μερική 
Δαπάνη  

ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% 
Συνολική 
δαπάνη 

1 
Αποδυτήρια για 
ΑΜΕΑ   

ΤΕΜ 4 4.530,00 18.120,00   4.348,80 22.468,80 

2 
Χώροι σκίασης για 
ΑΜΕΑ   

ΤΕΜ 12 360,00 4.320,00   1.036,80 5.356,80 

3 
Διάδρομος παραλίας 
για ΑΜΕΑ   

ΜΕΤΡΟ 235 66,00 15.510,00   3.722,40 19.232,40 

4  Διάταξη με ράγες  ΤΕΜ 4 30.000,00 120.000,00 15.600,00   135.600,00 

5 

Πακέτο τηλεμετρίας 
(χωρίς την συνδρομή 
για την απαραίτητη 
κάρτα SIM) 

ΤΕΜ 4 3.000,00 12.000,00 1.560,00   13.560,00 

6 Φωτοσυναγερμός ΤΕΜ 4 660,00 2.640,00 343,20   2.983,20 

 Σύνολο      172.590,00 17.503,20 9.108,00 199.201,20 

 
Προσφορές υποβάλλονται για τον συνολικό προϋπολογισμό. Η ανάθεση της σύμβασης για την 
προμήθεια του εξοπλισμού, που προδιαγράφεται στην παρούσα, δεν είναι δυνατό να γίνει υπό 

την μορφή χωριστών τμημάτων, λόγω της φύσης του έργου,  της συμπληρωματικότητας των 
ειδών, της λειτουργικότητας της πράξης και της σχετικής ανάγκης ενιαίου συντονισμού της 
υλοποίησης αυτού . 

 
4. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η διάρκεια της Σύμβασης είναι τέσσερις (4) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.  
5. Δικαίωμα συμμετοχής: 

(i)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 και 5 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.  
(ii).Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς .  
(iii). Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.    

6. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 
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2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.6 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ 
επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου. 
9.1.Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του συνολικού ποσού χωρίς 
ΦΠΑ, δηλαδή  €3.451,80.Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής 
διακήρυξης. 
9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
στην παράγραφο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης. 
9.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ο ανάδοχος με την οριστική παραλαβή των ειδών από την 
αρμόδια επιτροπή, και πριν την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα προσκομίσει και 
εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία θα ανέρχεται σε ποσό ίσο με ποσοστό 2% επί του 
συμβατικού ποσού (χωρίς ΦΠΑ). 

10. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ.  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ 
Ε1551. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. εξόδου 64/7135.0003 σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων ως ακολούθως: 
για το οικονομικό έτος 2020  με το ποσό των 00,00 € & 
για το οικονομικό έτος 2021 με το ποσό των 199.201,20 €  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας 
για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου 
Κορινθίων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 
1866/361/Α3/31-3-2020 της ΕΥΔ του Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. και έχει λάβει κωδικό MIS 5028315. 
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. Έργου 
2020ΣΕ15510000) . 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
12. Διαδικασία: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού  
    Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 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), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

13. Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση 
(URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην 
ιστοσελίδα www.korinthos.gr.  

14. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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 ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

15. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 11/1/2021 και 
ώρα 14:00 μ.μ. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/1/2021 και ώρα 10:00 π.μ.. Η 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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