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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384648-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Πάτρα: Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
2021/S 146-384648

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Πατρέων - Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ
Ταχ. διεύθυνση: Μαιζώνος 108
Πόλη: Πάτρα
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia
Ταχ. κωδικός: 262 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Ξανθοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.xantho@patras.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2613610272
Φαξ:  +30 2613610311
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.e-patras.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο.
Αριθμός αναφοράς: 182304

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45453000 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Το έργο «Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο» αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την 
μετατροπή και διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του Α.Σ.Ο. σε πολυχώρο, με δυνατότητα να φιλοξενεί 
δραστηριότητες θεατρικές, εκθεσιακές, δεξιώσεων και εστίασης.
Το κτίριο διαρθρώνεται σε 3 αυτοτελείς λειτουργικές ενότητες, που περιλαμβάνουν:
— χώρο θεατρικών εκδηλώσεων,
— χώρους εκθέσεων, και
— χώρους ψυχαγωγίας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 370 967.74 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45453100 Εργασίες αποκατάστασης
45350000 Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το έργο θα εκτελεστεί επί της οδού Σουνίου, περιοχή Ιτεών - Λεύκας, Ο.Τ. Γ26, στην πόλη των Πατρών, Ν. 
Αχαΐας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Το έργο «Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο» αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την 
μετατροπή και διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του Α.Σ.Ο. σε πολυχώρο, με δυνατότητα να φιλοξενεί 
δραστηριότητες θεατρικές, εκθεσιακές, δεξιώσεων και εστίασης.
Το κτίριο διαρθρώνεται σε 3 αυτοτελείς λειτουργικές ενότητες, που περιλαμβάνουν:
— χώρο θεατρικών εκδηλώσεων,
— χώρους εκθέσεων, και
— χώρους ψυχαγωγίας.
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω λειτουργικών αναγκών, έχει διαμορφωθεί το παρακάτω κτιριολογικό 
πρόγραμμα.
Συνοπτικό κτιριολογικό πρόγραμμα
Κωδικός - Χώρος - Εμβαδόν χώρου:
Α: εκθεσιακός χώρος - ανατολικό τμήμα

Α.1.0.0 - χώροι κοινού - 1.452,30 μ2

Α.2.0.0 - χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων 451,70 μ2

Β: εκθεσιακός χώρος - βόρειο τμήμα (δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό)
Γ: Χώρος μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων

Γ.1.0.0 - χώροι θεατών - 704,00 μ2

Γ.2.0.0 - χώροι προσωπικού - 99,30 μ2

Γ.3.0.0 - χώροι καλλιτεχνών - 136,90 μ2

Γ.4.0.0 - χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων 9,80 μ2

Δ: Διοικητικοί χώροι και χώροι ψυχαγωγίας

Δ.1.0.0 - χώροι διοίκησης - 214,00 μ2

Δ.2.0.0 - χώροι ψυχαγωγίας - 659,40 μ2

Δ.3.0.0 - χώροι εξυπηρέτησης κοινού - 82,80 μ2

Δ.4.0.0 - χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων 25,80 μ2

Ε: Εξωτερικοί χώροι
Οι επεμβάσεις που υπαγορεύονται από την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, συνοψίζονται στα παρακάτω:
Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις (συμπεριλαμβανόμενων υλικών με αμίαντο)
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Επιχώματα
Σκυροδέτηση δαπέδου
Σκυροδέτηση φρεατίων
Ενισχύσεις υφιστάμενου κτίσματος και Φ.Ο. του, σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης
Επισκευές τοιχοποιίας (τοποθέτηση βλήτρων, σιδηρού οπλισμού, εκτοξευόμενου σκυροδέματος - μανδύας)
Κατασκευή σενάζ και οπτοπλινθοδομών
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα και μαρμαροκονίαμα κ.λπ. σχετικές εργασίες από το 
τιμολόγιο της μελέτης
Επιστρώσεις δαπέδων, δωμάτων κ.λπ.
Επενδύσεις και διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών
Μονώσεις
Κατασκευή νέας μεταλλικής στέγης
Κατασκευή πλαγιοκάλυψης κ.λπ. σχετικές εργασίες, σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης
Ξυλουργικά
Μεταλλουργικά κ.λπ. σχετικές εργασίες, σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης
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Αντικατάσταση υφιστάμενων μεταλλικών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου
Κατασκευή ψευδοροφών
Επισκευή - αντικατάσταση υδρορροών
Τοποθέτηση υαλοπινάκων
Τοποθετήσεις παντός είδους εξοπλισμού
Οι Η/Μ εγκαταστάσεις του έργου περιλαμβάνουν:
Εγκατάσταση ύδρευσης
Εγκατάσταση αποχέτευσης - ομβρίων
Εγκατάσταση θέρμανσης - αερισμού - κλιματισμού
Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση - πυρανίχνευση)
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός - ρευματοδότες - κίνηση)
Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 370 967.74 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το έργο χρηματοδοτείται από:
α) το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης - Τομέας: Περιφερειακά 
Προγράμματα - Υποτομέας: Έργα Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ - Υποτομέας: Πολιτισμός, με την α.π. 
79718/17.7.2017 απόφαση, με ΣΑ: ΕΠ001 και κωδικό έργου: 2017ΕΠ00100001, και
β) από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 64-7331.00001).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Η σύμβαση ανατίθεται (βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας) σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από την συμμετοχή, βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας, και πληροί τα κριτήρια 
επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ, Ε του άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στις 
κατηγορίες έργου οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, 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 Σ.Δ.Σ., στον 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.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της Σ.Δ.Σ., 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.
21.2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
21.3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19, και των 
παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής 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 (π.χ. κοινοπραξία).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
22.Γ) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η οποία 
καλύπτεται συσσωρευτικά από τα παρακάτω:
α) για την κατηγορία των οικοδομικών εργασιών:
1) ιδία κεφάλαια όπως ορίζονται στην παρ. 6, του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, τουλάχιστον 750 000,00 EUR
2) πάγια στοιχεία όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9, του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, αξίας τουλάχιστον 250 
000,00 EUR
3) ελάχιστο κύκλο εργασιών όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5, τελευταίας τριετίας: 1 500 000,00 EUR·
β) για την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών:
1) ιδία κεφάλαια όπως ορίζονται στην παρ. 6, του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, τουλάχιστον ίσα με 375 000,00 
EUR
2) πάγια στοιχεία όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8 και 9, του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019, αξίας τουλάχιστον 125 
000,00 EUR
3) ελάχιστο κύκλο εργασιών, όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5, τελευταίας τριετίας: 750 000,00 EUR.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.
(Όπου κρίνεται αναγκαίο, διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από 1 τουλάχιστον μέλος της 
ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος 
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κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της 
αναλογικότητας).
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., 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.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι προσφέροντες πρέπει να έχουν ελάχιστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία καλύπτεται 
συσσωρευτικά από τα παρακάτω:
α) για την κατηγορία των οικοδομικών εργασιών:
1) στελέχωση με τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. Εναλλακτικά, 
μπορεί να αντικατασταθεί ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας από 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας της αντίστοιχης 
κατηγορίας. Επίσης, ένας από τους δύο συνολικά τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας που μπορεί να έχει η 
επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας
2) ελάχιστο μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας 50 000,00 EUR, όπως υπολογίζεται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 51 
του Π.Δ. 71/2019.
α) για την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών:
1) στελέχωση με τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και έναν (1) Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας της 
αντίστοιχης κατηγορίας. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας από 2 
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης, ένας από τους δύο συνολικά τεχνικούς 
Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας που μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ 
βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας
2) ελάχιστο μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας 25 000,00 EUR, όπως υπολογίζεται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 51 
του Π.Δ. 71/2019.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.
(Όπου κρίνεται αναγκαίο, διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ήτοι από 1 τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή 
θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, 
εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας).
Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων 
στο Π.Δ. 71/2019 (Α` 112) για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου 
προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν 
γνωμοδότηση τού αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο (εντός 
της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών) 
ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα τής 
σύμβασης, δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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23.6) Δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
— είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019, και από την πλήρη 
έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
— είτε στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, 
ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών 
απαιτήσεων, μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412/2016·
β) οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 Ν.4412/2016 και στην 
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου·
γ) οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Γ και 22.Δ της 
παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής 
τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
17.1) Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α., και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει (μέχρι και την 
υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης) συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5 % επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 
της παρούσας, πλην της περ. (η) και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
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IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/09/2021
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/09/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Παντανάσσης 30
Πάτρα
Τ.Κ. 262 21

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
15.1) 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 ανέρχεται 
στο ποσό των 127 419,00 EUR (εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
4.3) Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών / προσωρινή και 
οριστική δικαστική προστασία
Α) Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν.4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
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προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης τής αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης 
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του Π. Δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την αναθέτουσα αρχή, 
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «Δημόσια 
Έργα».
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης, και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59, και αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται:
α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του·
β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν 
από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής·
γ) σε περίπτωση παραίτησης τού προσφεύγοντος από την προσφυγή του, έως και δέκα (10) ημέρες από την 
κατάθεση τής προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση τής προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 
Ν.4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά από την κατά τα ως άνω ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/07/2021
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