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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
 
 
Κόρινθος,  13/8/2021 
Αρ. Πρωτ.  23241 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Διακηρύττει ότι 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο  
«Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "Ανοικτό Κέντρο εμπορίου Δήμου Κορινθίων”» , συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας  34.030,17 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24  %) . 
 
Η μελέτη είναι υποέργο της Πράξης με κωδικό MIS 5037900 και τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κορινθίων» που έχει 
ενταχθεί  στο “Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2020” με  Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΣΕ11910047. 
Η περιοχή παρέμβασης της πράξης αποτελεί τον πυρήνα του τοπικού εμπορικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου. Το 
βασικό τμήμα της συγκεκριμένης περιοχής, αποτελείται από το σύμπλεγμα σημαντικών πεζοδρομημένων οδών 
(Κολοκοτρώνη, Πυλαρινού, Ερμού) και μη πεζοδρομημένων (Κύπρου, Δαμασκηνού) οι οποίες διαπλέκονται γύρω από 
έναν βασικό άξονα της πόλης, την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, η οποία καταλήγει πεζοδρομημένη από το ύψος της οδού 
Κύπρου μέχρι την οδό Δαμασκηνού, όπου και οδηγεί στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ο άξονας της καταλήγει στο 
παραλιακό μέτωπο της πόλης στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Φλοίσβου). 
Οι επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παραπάνω μελέτης είναι οι παρακάτω και θα 
εκπονηθούν σε ένα (1) στάδιο. : 
1. Τοπογραφική Μελέτη (κατηγορίας 16): 
Περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής μελέτης για τη δημιουργία ακριβούς και ενημερωμένου 
υποβάθρου της περιοχής παρέμβασης με υψόμετρα. 
2 .Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη (κατηγορίας 07): 
Περιλαμβάνει το σχεδιασμό της περιοχής μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται: προσδιορισμός-διαχωρισμός κινήσεων 
πεζών και οχημάτων, σχεδιασμός πλακοστρώσεων και φυτεύσεων, πρόταση αστικού εξοπλισμού και πληροφοριακής 
σήμανσης κ.λ.π.  
3. Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές (κατηγορίας 09) 
4. Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων (κατηγορίας 25) 
5. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προμετρήσεις, Ανάλυση 
Τιμών, Τιμολόγιο Μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενική και Τεχνική), Προϋπολογισμό Μελέτης, καθώς επίσης 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.).  
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3/9/2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00.  
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 
Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται . 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση 
μελετών των ανωτέρω κατηγοριών 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 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) 

https://www.espa.gr/
ΑΔΑ: 60ΔΠΩΛ7-ΗΣΓ



 

  
 

 

 
 

 

  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια 
ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.  
 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις ανωτέρω κατηγορίες μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  
σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:  
1 Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ, τουλάχιστον ίση με το 100% της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεση σύμβασης, με ΦΠΑ. 

2 Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ποσού τουλάχιστον ίση με το 
100% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεση σύμβασης, με ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 
της ένωσης  
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για 
να εκτελέσουν τη παρούσα σύμβαση και ειδικότερα: 
α) ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών (με 
βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 & 25 του ΠΔ 71/2019 , ως εξής:  

 Για κατηγορία μελέτης (16) τουλάχιστον έναν/μία μελετητή/ια  Διπλωματούχο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ με πτυχίο 
Α’  ή ανώτερης τάξης.   

 Για την κατηγορία μελέτης (07) τουλάχιστον έναν/μία μελετητή/ια  Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ με 
πτυχίο Β’  ή ανώτερης τάξης.   

 Για την κατηγορία μελέτης (09) τουλάχιστον έναν/μία μελετητή/ια  Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ με 
πτυχίο Α’  ή ανώτερης τάξης.   

 Για την κατηγορία μελέτης (25) τουλάχιστον έναν/μία μελετητή/ια  Διπλωματούχο  Γεωπόνο  με πτυχίο Α’  ή 
ανώτερης τάξης.   

β) Να έχει εκπονήσει μία τουλάχιστον μελέτη ανάπλασης αστικού σχεδιασμού, που να περιλαμβάνει μελέτη ανάπλασης 
πεζοδρομίων ή πεζοδρόμων, εγκεκριμένη εντός της τελευταίας τριετίας. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 
της ένωσης  
 
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο 
φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, το οποίο αποδεικνύεται με την υποβολή του εν λόγω πιστοποιητικού που θα είναι 
σε ισχύ. Τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι τα: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ή 
ισοδύναμα. Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας υποψηφίων, κάθε ένας εξ αυτών απαιτείται να έχει τα 
προαναφερόμενα οργανωμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. 
 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής.  
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 
Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδιος υπάλληλος: Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, τηλ. 
27413-62804 , e-mail: a.artopoiadou@korinthos.gr. 
 

 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

 
 

Βασίλειος Νανόπουλος 
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