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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΕΡΓΟ: Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ

CPV  : 45233120-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.:30.7333.0009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος Κορινθίων διακηρύττει ότι  εκτίθεται  σε ηλεκτρονικό ανοικτό  μειοδοτικό διαγωνισμό,  με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή), η  εκτέλεση  του  έργου  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε.  ΑΣΣΟΥ
-ΛΕΧΑΙΟΥ»  προϋπολογισμού  μελέτης  600.000,00€,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  ισχύουσες  κείμενες
διατάξεις  νόμων  και  αποφάσεων,  όπως  αυτές  ισχύουν  και  όπως  αυτές  ακριβώς  και  αναλυτικά
αναφέρονται στην  υπ'αριθμ.  13408/24-05-2021 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για το
παρόν έργο. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 147), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021(Α’36), -Ν.4497/2017, ΠΔ 71/2019
όπως ισχύουν. 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.
Το έργο αφορά στην εκτέλεση  εργασιών Οδοποιίας στην Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου.
Ο  προϋπολογισμός  των  δημοπρατούμενων εργασιών  του  έργου,  με  βάση  την  υπ'αριθμ.19/2021
μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 483.870,97 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 600.000,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α.).

  Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία,  καθώς  και  τα  αποδεικτικά  έγγραφα

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική

γλώσσα. 

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  δεκαπέντε
(15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr

25/05/2021 09/06/2021 και 
ώρα 14:00

16/06/2021 και 
ώρα 10:00

Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VENETIA KOTSALOU
Ημερομηνία: 2021.05.24 11:09:40 EEST
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Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς καιδ) 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι
οικονομικοί  φορείς  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  σχετικό  επαγγελματικό  μητρώο  που  τηρείται  στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες έργου
του άρθρου 21 της  αναλυτικής διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι  εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1.Στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,   οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ' ελάχιστο ότι προβλέπεται στο
άρθρο 51 παρ.11του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019):
α)  να  διαθέτουν  ίδια  κεφάλαια,  όπως  ορίζονται  στην  παρ.  6  του  άρθρου  51  του  ΠΔ  71/19(ΦΕΚ
112/Α/2019), χωρίς την υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.), τουλάχιστον ίσα με
50.000 ευρώ.  Αν στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται λογαριασμοί ταμείου ή τραπεζικές
καταθέσεις  ύψους  τέτοιου  που  η  αφαίρεσή  του  καθιστά  αδύνατη  την  κάλυψη  του  ελάχιστου
απαιτούμενου  ιδίου  κεφαλαίου,  προσκομίζεται  βεβαίωση  Ο.Ε.Λ.  για  το  ύψος  του  ταμείου  και
αποδεικτικά υπολοίπου καταθέσεων κατά τη λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων, 
β) να διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/19(ΦΕΚ
112/Α/2019),  αξίας  τουλάχιστον  ίσης  με  50.000  ευρώ.  Τα  πάγια  αυτά  στοιχεία  αφορούν  γήπεδα,
οικόπεδα,  κτίρια,  μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  μεταφορικά  μέσα.  Ως  αξία  παγίων  για  τα  ακίνητα
λαμβάνεται,  κατ’  επιλογή  της  επιχείρησης  είτε  η  αντικειμενική  αξία  που  ισχύει  κατά  το  χρόνο
υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται
από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα
βιβλία της 
γ) να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ. Για την απόδειξη του κύκλου
εργασιών  προσκομίζονται  φορολογικές  δηλώσεις  και  κατάσταση  τιμολογίων  βεβαιωμένη  από  το
λογιστή,  ενώ  κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  παρ.  4  και  5  του  άρθρου  51  του  Π.Δ.  71/2019  (ΦΕΚ
112/Α/2019). 
2.Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή πλέον ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), δεν
θα  πρέπει  να  υπερβαίνουν  τα  ανώτατα  επιτρεπτά  όρια  ανεκτέλεστου  υπολοίπου  εργολαβικών
συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν.  3669/2008 και του
άρθρου 64 του Π.Δ. 71/2019 όπως ισχύει. 
3.Οι  Οικονομικοί  φορείς  που  εκπληρώνουν  τα  κριτήρια  επιλογής  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας  δύναται  να  συμμετέχουν  στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης
ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις του ΜΕΕΠ του  Ν.3669/2008 ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  του Π.Δ.
71/2019,  ενώ  δε  η  παραπομπή  της  προηγούμενης  παραγράφου  σκοπεύει  αποκλειστικά  στην
περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό.
 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση κατ΄ ελάχιστο ότι προβλέπεται στο
άρθρο 52 παρ. 2 του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019) και λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 65 του ίδιου
Π.Δ.  Τα τεχνικά στελέχη  του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο το
προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13, 18 και 19 του Π.Δ. 71/2019 (11/Α/2019).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12)μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
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υποβολής των προσφορών.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς,  κατά  τους  όρους  της  παρ.  1  α)  του  άρθρου  72του  ν.  4412/2016,  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.678,00 ευρώ. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον  για επτά (7) μήνες,  από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 
Οι υποψήφιοι  ανάδοχοι υποχρεούνται  να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  που
προβλέπονται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  και  την  σχετική  αναλυτική
διακήρυξη .
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων. 
Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Κορινθίων,
κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  στην   Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,  αρμόδιος
υπάλληλος  κ. Νικόλαος Κουίνης, Τηλ.:27413 62807, fax:27413 62831, E-mail:  n.koyinis@korinthos.gr .

Κόρινθος,               21 /5/2021

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

Βασίλειος  Νανόπουλος
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