
 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 7-9-2022 
  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 38217 

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ  
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 Διακηρύττει ότι 

  Εκτίθεται σε διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής ανά ΤΜΗΜΑ, η οποία εκτιμάται βάσει των εξειδικευμένων κριτηρίων, που 
αναφέρονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 38200/2022 διακήρυξη διαγωνισμού, η εκτέλεση της 
υπηρεσίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
προϋπολογισμού μελέτης 867.595,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 121/2022), 
σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως 
αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 38200/2022 διακήρυξη διαγωνισμού 
Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσίας.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 
3548/07 (ΦΕΚ 68 Α'), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016), όπως ισχύουν. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση και ο μετασχηματισμός του Δήμου Κορινθίων. Το νέο 
περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και επιταχύνεται από την πανδημία καθιστά επιβεβλημένη την άμεση 
αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση εργασιών και διαδικασιών.  
Οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων: 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα και κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

• ΤΜΗΜΑ Α : «Ψηφιακές Υπηρεσίες», εκτιμώμενης αξίας 383.906,00€ πλέον ΦΠΑ  

με CPV 72.21.22.20-7- «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαδικτύου (Internet) και ενδοδικτύου 
(intranet)», 80.53.31.00-0-«Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής» και 79.99.91.00-
4-«Υπηρεσίες Σάρωσης». 

• ΤΜΗΜΑ Β : «Διαδικτυακή Λειτουργία Εφαρμογών», εκτιμώμενης αξίας 315.767,74€ πλέον ΦΠΑ 

με CPV 72.21.22.20-7- «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαδικτύου (Internet) και ενδοδικτύου 
(intranet)» και 80.53.31.00-0- «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής». 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα Τμήματα από τον κάθε προσφέροντα. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Άξονας 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.  
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), 
ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία 
αποστολής: 1/9/2022). 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
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8-9-2022 8-9-2022 και ώρα 14:00 7-10-2022 και ώρα 14:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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) 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. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 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, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες Κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων, ορίζεται ότι αφενός 
κάθε οικονομικός φορέας, μετέχων στην ένωση ή στη Κοινοπραξία, θα ικανοποιεί ατομικά το κατά την 
παρούσα παράγραφο «κριτήριο επιλογής» της επαγγελματικής καταλληλότητας και αφετέρου δεν θα 
συντρέχουν «λόγοι αποκλεισμού» του κατά την παράγρ. 2.2.3 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 38200/2022 διακήρυξης 
διαγωνισμού. 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως 
μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 
αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αναλυτικά, ανά 
ΤΜΗΜΑ, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για τα ΤΜΗΜΑΤΑ του προκηρυσσόμενου αντικειμένου είναι: 
 

TMHMA 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α Ψηφιακές Υπηρεσίες 7.678,12 € 

ΤΜΗΜΑ Β Διαδικτυακή Λειτουργία Εφαρμογών 6.315,35 €  

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

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 Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): 

www.korinthos.gr  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.korinthos.gr/
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  Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην 
διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

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