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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος,         26-08-2021 

    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                  Αριθ. Πρωτ.:      24540/26-08-2021 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   Έργο: Αναπλάσεις κοινοχρήστων                
                                                                                                     χώρων επέκτασης σχεδίου       
                                                                                                                                    πόλεως Κορίνθου 2020  
 
                                                                        ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 
                                                                                                                          Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι  
                                                                                              2021ΕΠ02610026  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 
Διακηρύττει ότι 

 
 

Εκτι θεται σε ηλεκτρονικο  ανοικτο  μειοδοτικο  διαγωνισμο , με σφραγισμε νες προσφορε ς και κριτη ριο 
κατακυ ρωσης την πλε ον συμφε ρουσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  μο νο βα σει τιμη ς 
(χαμηλο τερη τιμη ), η εκτε λεση του ε ργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου 
πόλεως Κορίνθου 2020», CPV  : 45212130-6. Ο πρου πολογισμο ς δημοπρα τησης του ε ργου ανε ρχεται 
σε 935.483,87  Ευρω  (χωρι ς ΦΠΑ 24%) & & 1.160.000,00 ευρω  (με ΦΠΑ 24%),  
συ μφωνα με τις σχετικε ς ισχυ ουσες κει μενες διατα ξεις νο μων και αποφα σεων, ο πως αυτε ς ισχυ ουν και 
ο πως αυτε ς ακριβω ς και αναλυτικα  αναφε ρονται στην αριθμ.  24539/26-08-2021 Αναλυτικη  
Διακη ρυξη.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 
Α' 147), -Ν.4497/2017 & ΠΔ 71/2019. 
Το ε ργο συγχρηματοδοτει ται απο  την Ε.Ε., στο πλαι σιο ε νταξης της πρα ξης με τι τλο «Αναπλα σεις 
κοινοχρη στων χω ρων επε κτασης σχεδι ου πο λεως Κορι νθου 2020» και κωδικο  ΟΠΣ 5072485 στον 
Άξονα Προτεραιο τητας «Προστασι α του περιβα λλοντος μετα βαση σε μια οικονομι α φιλικη  στο 
περιβα λλον» του Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ . Τα ποσοστα  συγχρηματοδο τησης της δαπα νης του ε ργου 
ει ναι 80% απο  το ΕΤΠΑ και 20% απο  Εθνικου ς Πο ρους.  Ο κωδικο ς εγγραφη ς της πρα ξης στο 
ΠΔΕ ει ναι 2021ΕΠ02610026. 
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. 

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από VENETIA
KOTSALOU
Ημερομηνία:
2021.08.26
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών    που δραστηριοποιούνται 
στις κατηγορίες έργου  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  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 , 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. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (γ) και (ε)  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). 

 
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.) για το 
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 
71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη 
ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες 

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 

27-08-2021 16-09-2021 
 και ώρα 14:00 

23-09-2021 
και ώρα 10:00 
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έργου του άρθρου 21 της παρούσας. 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. 

 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν κατ' ελάχιστο: 
Για την κατηγορία Οικοδομικών έργων πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 11 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ Α΄ 112). 
Για την κατηγορία  Η/Μ έργων  δεν απαιτείται ελάχιστο όριο Οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, 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, όπως ισχύει. 
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, 
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 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 64 αυτού. 
 
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. 1β και 
2  του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019), στις κατηγορίες του έργου του άρθρου 21 της παρούσας (Η/Μ 
και Οικοδομικά αντίστοιχα) 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). 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης 
 
Για την συμμετοχη  στον διαγωνισμο  απαιτει ται η κατα θεση απο  τους συμμετε χοντες 
οικονομικου ς φορει ς, κατα  τους ο ρους της παρ. 1 α) του α ρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικη ς 
επιστολη ς συμμετοχη ς, που ανε ρχεται στο ποσο  των 18.709,67ευρω  (δε κα οκτω  χιλια δες 
επτακο σια εννια  ευρω  & εξη ντα επτα  λεπτα ).  
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 
 
Προσφε ρεται ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση στα ε γγραφα της συ μβασης 

στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι ” της πυ λης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς www.korinthos.gr αναρτα ται 
σχετικη  ενημε ρωση με αναφορα  στον συστημικο  αριθμο  διαγωνισμου  και διασυ νδεση στον ανωτε ρω 
ψηφιακο  χω ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 8-9-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
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σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 10-09-2021. 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 
 
 

Βασίλειος Νανόπουλος 
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