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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 

  

ΕΡΓΟ: 

 
Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού 
Αθικίων 
CPV  : 45214100-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.010.000,00 ευρώ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Το έργο χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"Πελοπόννησος" με συγχρηματοδότηση 
από το Ε.Τ.Π.Α.  
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι  
2019ΕΠ02610073 

  Αρ. πρωτ. 12897/19-5-2021 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
«Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
 
Ο Δικαιούχος Δήμος Κορινθίων 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 εκτέλεση του έργου «Ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» προϋπολογισμού μελέτης 1.010.000,00 €, σύμφωνα με τις σχετικές 
ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς 
και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 12895/19-5-2021 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων 
για το παρόν έργο.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α'), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 147), -Ν.4497/2017, ΠΔ 71/2019 όπως ισχύουν. 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι: 5047620 και πρόκειται για το υποέργο 1 με τίτλο «Ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων». 
Το έργο συντίθεται από  τις ακόλουθες κατηγορίες έργου : κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ . 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη ανέρχεται στο 
ποσό των 814.516,13 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.010.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 
 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
Ημερομηνία: 2021.05.19 09:15:09 EEST
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr 

20/5/2021 8/6/2021 και  
ώρα 14:00 

15/6/2021 και  
ώρα 10:00 

 
Δικαίωμα συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ 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 και 5 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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)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). 
 
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.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης.  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  
1. Στην Κατηγορία Η/Μ δεν απαιτείται ελάχιστο όριο Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 
Στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,  οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατ' ελάχιστο ότι προβλέπεται στο 
άρθρο 51 παρ.11 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019): 
α) να διαθέτουν ίδια Κεφάλαια, χωρίς όμως την υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
(Ο.Ε.Λ.), βάσει του τελευταίου οριστικού ισολογισμού της ή ενδιάμεσου ισολογισμού με λήξη 
διαχειριστικής χρήσης μηνός, εντός τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, ύψους 50.000 €. Αν στις 
οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται λογαριασμοί ταμείου ή τραπεζικές καταθέσεις ύψους 
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τέτοιου που η αφαίρεση του καθιστά αδύνατη την κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ιδίου 
κεφαλαίου, προσκομίζεται βεβαίωση Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Ο.Ε.Λ.), για το ύψος του ταμείου και 
αποδεικτικά υπολοίπου καταθέσεων κατά τη λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων, 
β) Εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία να διαθέτουν, καταθέσεις σε τράπεζα (του φυσικού προσώπου 
με μοναδικό δικαιούχο ή της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), ή/ και πάγια στοιχεία 
συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, 
κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' 
επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά 
συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της 
επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις 
διατάξεις των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019). 
γ) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 150.000 ευρώ. Για την απόδειξη του κύκλου εργασιών 
προσκομίζονται φορολογικές δηλώσεις και κατάσταση τιμολογίων βεβαιωμένη από το λογιστή με 
υπεύθυνη δήλωση, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 4 και 5. του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 
112/Α/2019). 
 
2. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή πλέον 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 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 και του 
άρθρου 64 του Π.Δ. 71/2019 όπως ισχύει.  
 
3. Οι Οικονομικοί φορείς που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας δύναται να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης 
ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις του ΜΕΕΠ του ν. 3669/2008 ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. του Π.Δ. 
71/2019 , ενώ δε η παραπομπή της προηγούμενης παραγράφου σκοπεύει αποκλειστικά στην 
περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Για την κατηγορία Η/Μ , 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. 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). 
Για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , 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. 2 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). 

 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 16.290,32 ευρώ και η 
σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Κορινθίων. Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον επτά (7) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις και την αριθ. 12895/19-5-2021 
αναλυτική διακήρυξη . 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες . 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" με συγχρηματοδότηση 
από το ΕΤΠΑ , συγκεκριμένα από την ΣΑ ΕΠ0261, στα πλαίσια ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανέγερση 
βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων»  
Η συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου είναι από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.  Ο Κωδικός 
εγγραφής της πράξης στο ΠΔΕ είναι 2019ΕΠ02610073 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Κορινθίων, 
αρμόδιος υπάλληλος της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων κ. Αναστασία 
Θεοδοσίου (τηλ. 2741362807, Φαξ: 27413 62830.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 
 

 Κόρινθος, 19/5/2021 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων 

 
 
 

Βασίλειος  Νανόπουλος 
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