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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

Κόρινθος          29/12/2022  
Αρ. Πρωτ.         62370               

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

                                                                                                                                  ..  
ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον 
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» 

ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» 
 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

της πράξης: 
«Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό» 

 
Ο Δικαιούχος Δήμος Κορινθίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση οδού 
σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό» (CPV: 45233120-6), Κωδικός ΝUTS EL652 
(Κορινθία), με προϋπολογισμό 806.451,61  € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και 1.000.000,00  € (με ΦΠΑ 24%). 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με 
προϋπολογισμό 680.618,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).  
 
Το παρόν έργο αφορά σε εργασίες ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό 
μήκος 3,06 χιλιόμετρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Κουταλά του Δήμου Κορινθίων, που 
εξυπηρετεί την πρόσβαση στις αγροτικές περιοχές των οικισμών Σπαθοβουνίου και Μαψού,  σύμφωνα με 
την αριθ. 33/2022 εγκεκριμένη μελέτη (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός). 
 
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, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.korinthos.gr) 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ  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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 
4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
Κριτήρια επιλογής  
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την 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 έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 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 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ' ελάχιστο ότι προβλέπεται στο άρθρο 51 
παρ.12 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019): 
α) να διαθέτουν ίδια κεφάλαια, χωρίς την υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.), 
τουλάχιστον ίσα με 100.000 ευρώ. Αν στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται λογαριασμοί ταμείου 
ή τραπεζικές καταθέσεις ύψους τέτοιου που η αφαίρεσή του καθιστά αδύνατη την κάλυψη του ελάχιστου 
απαιτούμενου ιδίου κεφαλαίου, προσκομίζεται βεβαίωση Ο.Ε.Λ. για το ύψος του ταμείου και αποδεικτικά 
υπολοίπου καταθέσεων κατά τη λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων, 
β) να διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 
112/Α/2019), αξίας τουλάχιστον ίσης με 50.000 ευρώ και βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και το 
λογιστή της εταιρείας.  
γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 300.000 ευρώ. Για την απόδειξη του κύκλου εργασιών 
προσκομίζονται φορολογικές δηλώσεις και κατάσταση τιμολογίων βεβαιωμένη από το λογιστή, ενώ κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι παρ. 4 και 5. του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019). 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.  

 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 
 
Τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα 
Για την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , 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. 3 του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019) και λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 65 του ίδιου Π.Δ.  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). 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης 
 
Προ τυπα διασφα λισης ποιο τητας 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, 
πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, το οποίο αποδεικνύεται με την 
υποβολή του εν λόγω πιστοποιητικού που θα είναι σε ισχύ.  
Τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιοι οικονομικοί φορείς είναι τα:  
ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 
ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο 
ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο 
ISO 39001:2012 ή ισοδύναμο 
ISO 22301:2019 ή ισοδύναμο 
ISO 19600:2014 ή ισοδύναμο 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-01-2023, ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα 1 4 : 0 0 μ.μ.    και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 23-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016. 
 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Περιεχόμενο ηλεκτρονικού υποφάκελου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» επί ποινή αποκλεισμού: 
α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
β) Εγγύηση συμμετοχής. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δεκαέξι χιλιάδων 
εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και τριών λεπτών(16.129,03 €) και ισχύ μέχρι την 16-12-2023. 
γ) Βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων για επίσκεψη  του 
Οικονομικού Φορέα, προκειμένου να λάβει γνώση των συνθηκών του έργου. 
Θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να επισκεφθούν την περιοχή του έργου και να διαμορφώσουν κατάλληλα 
την προσφορά τους.  
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα ( 10 ) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 
Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 
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προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με 
Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0035997290), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικούς Πόρους και είναι 
εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΣΕ08210041 
 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι πέντε (5 %) της αξίας της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 
 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ.. 5756/23-12-2022 (ΨΔΡΨ4653ΠΓ-ΝΤΠ) σύμφωνη 
γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο «Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Κορινθίων». 

 
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2022ΣΕ08210041 
 
 

Κόρινθος,  29/12/2022 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικαιούχου 

Δήμαρχος Κορινθίων 
 
 
 

                       Βασίλειος  Νανόπουλος 
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