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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Κόρινθος, 09/02/2021 
Αρ. Πρωτ. 28219    

 ΠΡΟΣ: 1. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 
Εθνικής Αντιστάσεως 17  
20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ  
email: korime33@otenet.gr 

2. Φωνή της Κορινθίας  
Κολιάτσου 36 20131 Κόρινθος 
email: fonikor1@gmail.com 

3. Κορινθιακή 
Δαμασκηνού και Πειρήνης 20 20131 Κόρινθος 
email: info@korinthiaki.gr 

4. Ιστοσελίδα Περιφέρειας Πελοποννήσου  
 http://ppel.gov.gr , δια μέσου του Τμήματος 
Πληροφορικής ΠΕ Κορινθίας (Δ/νση 
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

 5.    TEE ιστοσελίδα meletes@central.tee.gr 

 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης  

  

         Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά στο αμέσως προσεχές φύλλο της 
Εφημερίδας σας την πιο κάτω περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της 
μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Επ.Ο ΦΕΝΕΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΞΑ & ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Επ.Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΡΙΚΑΛΑ» της Π.Ε. Κορινθίας, προϋπολογισμού 
785.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. 

  Σε περίπτωση που δε δημοσιευτεί η περίληψη στο αμέσως προσεχές φύλλο 
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά.   

  Ακόμη σας πληροφορούμε ότι η σχετική δαπάνη για τη δημοσίευση αυτή θα σας 
καταβληθεί από τον ανάδοχο της μελέτης κατά την πληρωμή του 1ου Λογαριασμού. 

  Σας γνωρίζουμε επίσης ότι για την δημοσίευση θα χρησιμοποιήσετε στοιχεία των 6 

όπως προβλέπεται στη σχετική 21/1964/ΓΔΠ του Γ.Λ. του Κράτους. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με περίληψη Διακήρυξης) 

1. Γραφείο  κ. Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.  Π.Ε.Κ. 
 

Νικόλαος Λούτας 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 
 
 
 

http://ppel.gov.gr/
ΑΔΑ: 64ΗΗ7Λ1-Ε7Λ



                                 
 

                            

 

 

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

     TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Επ.Ο ΦΕΝΕΟΥ 

ΦΡΑΓΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΞΑ & ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Επ.Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-

ΤΡΙΚΑΛΑ 

 

  ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ 
              CPV: 

 
2020ΜΠ92600003 
 
71320000-7 

 

                         ΠΕ Ρ Ι ΛΗΨΗ  Δ Ι ΑΚΗΡΥΞΗ Σ  

Γ Ι Α  Τ ΗΝ  ΕΠ Ι ΛΟ ΓΗ  ΑΝ ΑΔΟ ΧΟΥ  Ε ΚΠΟΝΗΣΗ Σ  Μ ΕΛ ΕΤΗ Σ  

 

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου 
για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Επ.Ο ΦΕΝΕΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΙΜΝΗΣ 

ΔΟΞΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Επ.Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΡΙΚΑΛΑ» προϋπολογισμού 

785.000€ (συμπ. Φ.Π.Α.) (CPV: 71320000-7), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016. 
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 και έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 120748. 

 

2. Αξία σύμβασης:  
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 633.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και  
περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών 
μελετών:  
 

1. 95.967,46 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική Μελέτη) 
2. 166.927,20 € για μελέτη κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακή  Μελέτη) 
3. 8.827,50 € για μελέτη κατηγορίας 8 (Μελέτη τεχνικών έργων) 
4. 77.733,46 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική Μελέτη) 
5. 27.357,06 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική Μελέτη) 
6. 138.457,59 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα) 
7. 28.613,90 € στην μελέτη κατηγορίας 27(Περιβαλλοντική Μελέτη) 
8. 6.606,72 € για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
και 82.573,63 €  για απρόβλεπτες δαπάνες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 64ΗΗ7Λ1-Ε7Λ



 
3. Χρηματοδότηση: Η μελέτη έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Π.Ε. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον ενάριθμο με κωδικό: 
2020ΜΠ92600003 της ΣΑΜΠ και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  Δεν προβλέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
4. Η προκήρυξη σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης την 28/01/2021 
και δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδας ΕΕ. 
 
5. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία:  
Προσφε ρεται ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση στα 

ε γγραφα της συ μβασης στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι  

διαγωνισμοι ” της πυ λης www.promitheus.gov.gr, (ΑΑ:120748), καθω ς και στην 

ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς. (http://ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-

korinthias/diakirixis-pe-korinthias/. 

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας , Κροκιδά 
2 Κόρινθος και στο τηλέφωνο: 2741360698, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Μιχαήλ Βλάσσης. 
 
6. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 17/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 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 την 
διαδικασία εγγραφής. 
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 23/03/2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ.. 
 
7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 
με βάση τα σταθμισμένα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της διακήρυξης. 
 
8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
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 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) 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 περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να 
αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 64ΗΗ7Λ1-Ε7Λ



 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις αντίστοιχες 
κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

• μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική Μελέτη) 
• μελέτη κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακή  Μελέτη) 
• μελέτη κατηγορίας 8 (Μελέτη τεχνικών έργων) 
• μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλική Μελέτη) 
• μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική Μελέτη) 
• μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα) 

• μελέτη κατηγορίας 27(Περιβαλλοντική Μελέτη) 
 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά 
καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 
 
9. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής ύψους 12.661,00 ευρώ. Η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και τις 17/05/2022. 
 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δεκατριών (13) 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
11. Προθεσμία περάτωσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, 
ορίζεται σε 15 (δεκαπέντε) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
13. Δημοσιεύσεις:  

- Η προκήρυξη της σύμβασης (ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης, 
απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28-01-2021 και δημοσιεύτηκε με αρ.  2021/S 
022-052890 και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ.  
- Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  
(http://ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-korinthias/diakirixis-pe-korinthias/) 
- Περίληψη της Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  
- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει εγκριθεί με την υπ. αρ. 11/01/2021 απόφαση 
(ΑΔΑ: 6ΘΙ17Λ1-ΟΧΕ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

                                         

 

 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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