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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197418-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Πάτρα: Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής
2022/S 075-197418

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ
Ταχ. διεύθυνση: Μαιζώνος 108
Πόλη: Πάτρα
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia
Ταχ. κωδικός: 26221
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σοφία Κομπότη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: skompo@patras.gr 
Τηλέφωνο:  +30 261361272
Φαξ:  +30 2613610311
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.e-patras.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.e-patras.gr

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

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:
Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας — Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και διαδρομή 3 (δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων)
Αριθμός αναφοράς: 188289

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45211360 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα τεχνική μελέτη με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας — 
Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και διαδρομή 3 (δίκτυο ποδηλατοδρόμων)» αφορά στην ανάπλαση - ανάπτυξη της 
περιγραφόμενης περιοχής του ιστορικού κέντρου, εμβαδού περίπου 95.000 m2 και περιλαμβάνει: ανακατασκευή 
πεζοδρομίων και οδών κυκλοφορίας οχημάτων με ασφαλτικό τάπητα, ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών 
κυκλοφορίας οχημάτων με ασφαλτικό τάπητα και λωρίδα ποδηλάτου, ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών 
τοπικής κυκλοφορίας οχημάτων με κυβόλιθους, ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας πεζών με κυβόλιθους, 
ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας πεζών με λωρίδα ποδηλάτου, και αναπλάσεις σε πλατείες - κοινόχρηστους 
χώρους.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 535 483.87 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
45231300 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
45233120 Έργα οδοποιίας
45316110 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών
45112710 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πάτρα, Ν. Αχαΐας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

15/04/2022 S75
https://ted.europa.eu/TED

2 / 6





EE/S S75
15/04/2022
197418-2022-EL

3 / 6

Συνοπτικά, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν, αφορούν σε:
— ανακατασκευή οδών, πεζοδρομίων, πλατειών με χρήση ψυχρών υλικών (ψυχροί τσιμεντοκυβόλιθοι - ψυχρή 
άσφαλτος κ.λπ.),
— δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με επίστρωση ψυχρών υλικών,
— κατασκευή διπλής λωρίδας ποδηλατοδρόμου, με δάπεδο από έγχρωμη ασφαλτική στρώση χρώματος 
κόκκινου - κεραμιδί, με φωτοκαταλυτικό επίστρωμα,
— διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων Α.με.Α. στην περιοχή ανάπλασης, με τη διαμόρφωση ραμπών 
πρόσβασης, κατασκευή οδηγών όδευσης τυφλών και εγκατάσταση συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης σε 
υφιστάμενους σηματοδότες,
— αντικατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, πινακίδες ονοματοθεσίας, αριθμοθεσίας, προστασία 
αξονοδιασταυρώσεων,
— αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, ζαρντινιέρες, κάδοι απορριμμάτων, απορριμματοδέκτες, 
σταχτοδοχεία κ.λπ.),
— εμπλουτισμό της φύτευσης και εργασίες άρδευσης, με επιλογή κατάλληλων δέντρων προσαρμοσμένων στις 
κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής,
— διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων,
— οδοφωτισμό και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με τοποθέτηση νέου ενιαίου αστικού φωτισμού με 
συνδυασμό επίστυλων φωτιστικών και επίτοιχων (στους στενούς δρόμους) με λαμπτήρες LED,
— εργασίες καθαίρεσης απαλλοτριωμένων κτισμάτων της Αρχαιολογίας, στις οδούς Υψηλάντου και Καραϊσκάκη,
— εργασίες υδραυλικών έργων στο έργο ανάπλασης,
— εργασίες αποκατάστασης βλαβών, που μπορεί να προκληθούν στο δίκτυο ύδρευσης (παλαιό ή νέο) κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης,
— εργασίες αποκατάστασης βλαβών, που αναμένεται να προκληθούν στους υφιστάμενους παλαιούς αγωγούς 
του δικτύου αποχέτευσης (θολωτοί αγωγοί), στα φρεάτια και τις εξωτερικές διακλαδώσεις (ιδιωτικές παροχές 
αποχέτευσης) των ακινήτων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης.
Οικοδομικά έργα: 3 399 784,44 EUR
Έργα οδοποιίας: 1 322 272,88 EUR
Οδοφωτισμός και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: 2 020 016,41 EUR
Υδραυλικά έργα: 339 799,17 EUR
Έργα πρασίνου: 290 722,37 EUR
Άθροισμα δαπανών εργασιών (Σς): 7 372 595,27 EUR
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18 %: 1 327 067,15 EUR
Συνολική δαπάνη έργου (ΣΣ): 8 699 662,42 EUR
Απρόβλεπτες δαπάνες 9 %: 782 969,62 EUR
Σύνολο δαπάνης Σ1: 9 482 632,04 EUR
Πρόβλεψη αναθεώρησης: 52 851,84 EUR
Σύνολο δαπάνης Σ2: 9 535 483,87 EUR
Φ.Π.Α. 24 %: 2 288 516,13 EUR
Συνολική δαπάνη εργασιών: 11 824 000,00 EUR.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 535 483.87 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 66 
Ν.4782/2021.

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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020», Άξονας 
Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος — Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο 
οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), με τίτλο: «Δράσεις 
για την υλοποίηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των πόλεων Πατρέων και Αγρινίου».

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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:
Άρθ. 21 διακήρυξης έργου: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οικοδομικών, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και 
έργων πρασίνου.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Άρθρο 17 -17Α διακήρυξης:
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.

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

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/05/2022
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: 25/05/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Δήμος Πατρέων - Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ
Παντανάσσης 30

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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 190.709,68€
(εκατόν ενενήντα χιλιάδες επτακόσια εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά)

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141231

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Αρ.4.3 Διακήρυξης:
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 την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
στο ΚΗΜΔΗΣ.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Πατρέων, Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ
Ταχ. διεύθυνση: Μαιζώνος 108
Πόλη: Πάτρα
Ταχ. κωδικός: 26221
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.kompo@patras.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2613610272
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.e-patras.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/04/2022
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