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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

του έργου: 
«Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών χώρων και κατασκευή δικτύου μονοπατιών και 

ποδηλατοδρόμων στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών» 
 
 
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ», (CPV: 45112700-2) 
και συνολικού προϋπολογισμού  509.025,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) που αναλύεται σε: 

 
Δαπάνη Εργασιών 370.909,97 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 66.763,79 € 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 65.651,06 €, που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
Απολογιστικά: 5.700,18 € 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 122.166,00 € 

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς  και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.upatras.gr) (στο πεδίο: Aνακοινώσεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταθεί κατά το 
πρότυπο από  την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα. 

2. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  14η Μαΐου 2021, 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
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ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του  άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Μαΐου 2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

5. Α) Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (1ης τάξης και άνω) πού είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρού (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. 
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Γ) 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 τού ν. 4412/2016. 
Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 
(Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά πού περιγράφονται στο Παράρτημα XI τού 
Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016. 
(Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή  σε τρίτες χώρες που  δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού η εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που η  χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή  το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής  ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τούς συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 τού ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, πού ανέρχεται στο ποσό των 10.850,50 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών 
και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

7. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
8. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι  (6 ) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
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της σύμβασης. 
10. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ¨Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -2020».  Το έργο 
αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Περιαστικό Πάρκο Επιστημών, Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών» (κωδικός ενάριθμου 
2017ΣΕ27510026 και MIS  5001373)  και έχει λάβει την με αρ. πρωτ. 3618/07-04-2021 θετική γνώμη 
της Διαχειριστικής Αρχής . 
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών. 
 
 
 
 
 

 Πάτρα, 16/04/2021 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & 

Προγραμματισμού 

 

    

 

Καθηγητής Δημήτριος Σκούρας 
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