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                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κόρινθος           21-06-2022

      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ.:        
     ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Διακηρύττει ότι: 
     Εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 
παροχή της υπηρεσίας: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΟΠΣ 5029440 προϋπολογισμού μελέτης 101.999,92€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) Αριθμός μελέτης: 7191/14-3-2022. 
     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις του 109 Α καθώς οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στο πεδίο των κοινωνικών και 
άλλων ειδικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 
4412/2016.    Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό και ειδικότερα οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως 
ισχύει και οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υπ' αριθμ.πρωτ.22227/21-06-2022 αναλυτική  
διακήρυξη διαγωνισμού.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.4412/2016, Ν.4622/2019, Ν.4700/2020, Ν.4013/2011, 
Π.Δ.80/2016, Π.Δ.39/2017, Ν.4270/2014,  Ν.47276/2020, τον Κανονισμό ΕΕ 223/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L72, 12/03/2014,  την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277 ΥΑ, την υπ’ 
αριθμ. 693 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την  Ένταξη της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»-Κ.Σ. Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του (ΤΕΒΑ) 2014-2020», (ΑΔΑ: 
ΨΦΒ00Ξ7Φ-ΝΑΔ)  και γενικότερα κάθε διάταξη,  Νόμο, Π.Δ.,Υ.Α. και ερμηνευτική εγκύκλιο καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

      Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της 
Κοινωνικής Σύμπραξης Κορινθίας στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029440 του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο 
τον Δήμο Κορινθίων.    Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 85312300-2: «Υπηρεσίες Καθοδήγησης & Παροχής Συμβουλών με 
δευτερεύον κωδικό (CPV):  85320000-8  «Κοινωνικές Υπηρεσίες».

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 5, άρθρο 27 του Ν.4412/2016 όπως 
ισχύει.     Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 08-07-2022 και ώρα 14.00μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ορίζεται 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, την 15-07-2022 και ώρα 
10.00 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές αφορούν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.
Η υπό ανάθεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελείται από ένα σύνολο 
αλληλοσυνδεόμενων, αλληλοσχετιζόμενων και αλληλοτροφοδοτούμενων υπηρεσιών.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.645,16 € (χίλια εξακόσια 
σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά).



ΑΔΑ: ΩΣΔΒΩΛ7-1ΣΙ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62b166f970128e28a89d8152 στις 21/06/22 11:28

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης.

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις, ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 200% (διακόσια τοις εκατό) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
απαιτείται:
α) Ο οικονομικός φορέας ή σε περίπτωση ένωσης ένα τουλάχιστον μέλος της, να διαθέτει εμπειρία στην 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων, που να αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας τουλάχιστον ενός έργου παροχής υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ  
προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με το διακόσια τοις εκατό (200%) της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας 
σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να έχουν παρασχεθεί είτε στο Δημόσιο, είτε σε εποπτευόμενο 
Φορέα του Δημοσίου ή/και της Αυτοδιοίκησης ή/και του ιδιωτικού τομέα.
β) Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα μέλη αυτού να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους 
ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις της σύμβασης, σε όρους απαιτούμενης 
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας, όπως αποδεικνύεται από την σύνθεση της Ομάδας 
Έργου που προτείνουν.
     Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών  από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τη 
λήξη του φυσικού αντικειμένου της πράξης όπως ισχύει.
     Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής www.korinthos.gr.
      Πληροφορίες: κ.Στεργιοπούλου Α. για θέματα μελέτης a.stergiopoulou@korinthos.gr τηλ.:2741361016 και 
κ.Σαββανού Ε. για θέματα διακήρυξης, e.savanou@korinthos.gr τηλ:   2741361009. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. 

       Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), Κωδ. ΣΑΕ 0938.  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται : στo υποέργo Νο 6 της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 
- 2019 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 693/21-6-
2018(ΑΔΑ: ΨΦΒ00Ξ7Φ-ΝΑΔ) της Διαχειριστικής Επιτροπής ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5029440.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α.)) και από Εθνικούς πόρους -(ΣΑΕ 0938), Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: Κ.Σ. 
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ MIS: 5029440, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΣΕ09380028.

Ο  Δήμαρχος Κορινθίων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

   

          
ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας
προς τους Απόρους
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