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ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ  

                                                ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΩΩΝΝ    

                                                  ΔΔιιαακκηηρρύύττττεειι  όόττιι  

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 σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, προϋπολογισμού μελέτης 145.004,29 ευρώ (συμπ/νου 
Φ.Π.Α.), Α.Μ.:19/2020, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν 
και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθμ.6378/04-03-2022 διακήρυξη διαγωνισμού. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.3852/10(Α'87), Ν.4412/2016(Α΄147), Ν.4640/2019(Α’190), Ν.4727/2020 (Α’ 184), 
Ν.4700/2020 (Α’ 127), υπ’αριθμ.166278/21 Κ.Υ.Α. (Β’ 2813)  όπως ισχύουν.  

H παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο διότι αφορά στην 
εκπόνηση μελέτης λήψης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων 
και δε μπορεί να διασπαστεί.  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης. 

Eναλλακτικές προσφορές  δε γίνονται δεκτές. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  
 
Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως μη κανονική.  
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε επτά (7) μήνες. 
 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 2.338,78€. (δύο χιλιάδες 
τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά). 
 
Η εν λόγω σύμβαση κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): [71320000-7]- 
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης  κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016  και 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 δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 
στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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   08-03-2022                               
και ώρα 14:00 

 25-03-2022                             
και ώρα 14:00 

 01-04-2022                                   
και ώρα 10:00 

 
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 στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και 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) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Στο 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 
περιπτώσεων γ) 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. 
 
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους.  
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών 
μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την 
πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  
-στην κατηγορία μελέτης 9 (Μελέτες: Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.  
 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Δεν απαιτείται. 
 
Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού ανάλογη με εκείνη που ορίζεται στην 
παρ. 2.β του άρθρου 25 του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112 Α’/03-7-2019) για την κατηγορία μελετών 9.  
 
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή μελετητικών υπηρεσιών στην κατηγορία μελετών 9. 
 
Χρηματοδότηση : Η Πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υπ’αριθμ. 13201/24-02-
2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΟ46ΜΤΛ6-ΕΣΙ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για την «Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων» στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης VIII και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών (παράταση μέχρι την 
31/12/2022 με την αριθμ. 88462/30-11-2021 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης).     
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.korinthos.gr ) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον 
συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο 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». 
 

Πληροφορίες δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, οδός 

Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κ.Καμτσιώρα Έλλη, τηλ.: 

2741362838, e-mail:   e.kamtsiora@korinthos.gr. 

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 16-03-2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο  στις  21-03-2022. 

 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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