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                                                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ               
                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Κόρινθος, 28/6/2022 
                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        Αρ. πρωτ. 23811 

      ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ           
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.    Προς: 
Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών.      Όπως Πίνακας Διανομής. 
 
Ταχ. Διεύθ.: Δημοκρατίας 1. 
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος 
Πληροφορίες: Αλ. Αρτοποιάδου 
Τηλ.: 27413 62804 
e-mail: a.artopoiadou@korinthos.gr 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Δασική μελέτη 

δημιουργίας πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Κορινθίων», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης». 

 

Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 

«Δασική μελέτη δημιουργίας πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Κορινθίων», με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης», και προεκτιμώμενο προϋπολογισμό 4.216,00 ευρώ . 

 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν. 4782/2021. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης σύναψης της σύμβασης έχουν εκδοθεί, 

α) η αριθ. 827/23285/24-6-2022 (ΑΔΑ: 61ΞΟΩΛ7-69Β) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και  

β) η από 23/6/2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

 

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοποίηση της παρούσας στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων.  

Μαζί με την προσφορά σας, θα πρέπει να υποβάλλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

(Α) Υπεύθυνη Δήλωση. 

Α1, εκ μέρους του οικονομικού φορέα για το αν υπάρχει εις βάρος σας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τα παρακάτω εγκλήματα : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής 

μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, 

μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και 

τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία 

υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται 
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με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με 

τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως 

στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των 

άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και 

τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης 

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 

κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Α2, μνεία ότι ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει 

σύμβαση του άρθρου 118 του ν 4412/2016 με το Δήμο Κορινθίων για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή 

της προσφορά του 

Α3, περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 § 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 

4782/2021 και ισχύει) 

Α4, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 

(Β) Φορολογική Ενημερότητα. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), 

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλεται πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα φέρει ένδειξη «Για κάθε νόμιμη χρήση 

εκτός είσπραξης …». 

 

(Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

Ειδικότερα οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την κάλυψη κύριας και 

επικουρικής ασφάλισής τους.  

 

(Δ) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης». 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα. 

 

(Ε) Πιστοποιητικά μη διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος. 

Προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των 

μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες 

Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα 

οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, 
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εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει 

πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

 

(Ζ) Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας. 

Υποβάλλεται Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής πειριόδου 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 στην κατηγορία μελέτης 24  [Μελέτες 

δασικές]. 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 

(παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει).  

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 

4727/2020 (Α' 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 

Η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  θα γίνει με Απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων. 

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 

προσφορά (παρ. 3α του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4782/2021). 

 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται: 

(α) στο ΚΗΜΔΗΣ,  

(β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, www.korinthos.gr και 

(γ) στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, www.web.tee.gr . 

 

 

                                        Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς 

 

 

 

                  Βασίλειος Νανόπουλος 

 

 

Συν.: από 20/1/2022 φάκελο μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:   

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

Κονδύλης Γεώργιος Χ., Κολιάτσου 49-51, Κόρινθος, 20131 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

………. 

Εσωτερική διανομή: 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών. 

 

 

 

 

http://www.korinthos.gr/
http://www.web.tee.gr/
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