
  

                                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος,           19-12-2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ.πρωτ.:     60409 

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

                 Διακηρύττει ότι: 

   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 του έργου  ΑΝΑΠΛΑΣH ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 46/2022) 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και 
αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθμ.60405/19-12-2022 διακήρυξη διαγωνισμού για το παρόν έργο.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.3852/10 (Α’ 87 ), Ν.4013/2011 (Α’ 204), Ν.4412/2016 (Α΄ 147), Ν.4700/2020 (Α’ 
127), Ν.4727/2020 (Α’184),  όπως ισχύουν. 

   Το έργο κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):45233000-9    
«Κατασκευαστικά Έργα» και αφορά στην  εκτέλεση  εργασιών  ανάπλασης πεζοδρομίων στην ΔΕ Άσσου – 
Λεχαίου. 
   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 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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         21-12-2022 
 και ώρα 14:00 

05-01-2023 
  και ώρα 14:00 

11-01-2023 
 και ώρα 10:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο. 
 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που  
νέρχεται στο ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (4.839,00 €).  
  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ    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 , 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. 

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


ΑΔΑ: 616ΒΩΛ7-Ρ8Ρ



 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας :   απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς 

να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι 

μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων , ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας . Οι προσφέροντες που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Στην κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ δεν απαιτείται ελάχιστο όριο Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, 

άρθρο 51 παρ.10 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019). 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:  
Για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση κατ΄ ελάχιστο ότι προβλέπεται στο άρθρο 
52 παρ. 1β του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019) και λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 65 του ίδιου Π.Δ όπως 
τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 74 ΝΟΜΟΣ 4821/2021 .  Τα τεχνικά στελέχη  του συμμετέχοντος 
οικονομικού φορέα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο το προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13, 18 
και 19 του Π.Δ. 71/2019 (11/Α/2019). 
 
  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες                         
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
  
Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου θα γίνει από πόρους του Δήμου Κορινθίων. 
 
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». 
 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  26-12-2022, 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 30-12-2022.  

 
Πληροφορίες δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, οδός 
Δημοκρατίας 1, κ.Νικόλαος Κουΐνης, e-mail: n.koyinis@korinthos.gr, τηλ.: 27413 62831, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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