
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Ωρίμανσης Έργων & Ελέγχου 
Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών

Διεύθυνση :Ακτή Δυμαίων& Δ. Υψηλάντου 1
Τ.Κ. : 26 222 – Πάτρα

Πληροφορίες : Ι. Ρόδης
Τηλέφωνο : 2613 620 214
ΦΑΞ : 2610 329 452 / Email : dte@pde.gov.gr

Προς :
1. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (7 Α’) cdion@otenet.gr &

ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΟΡΙΝΑ (9 Γ’) k.marinou@elteme.gr
2. ΓΡΙΤΣΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (7 Β’) vgritsoni@gmail.com &

ΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (9 Β’) gnsouris@otenet.gr
3. AQUINO-ELLUL MARIA-TEREZA (7 Β’) taquino@windowslive.com &

ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (9 Α’) kxantzios@gmail.com

Θέμα : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Μελέτη 
βελτίωσης πρόσβασης προς την βορειοδυτική είσοδο του Φρουρίου Ρίου», του ευρωπαϊκού έργου 
«“CROSS THE GAP : Accessibility for social and cultural inclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα 
για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)».

Σχετ. : 
1. Την με Α/Α 615/2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΡΙ7Λ6-64Ν - α.π. 22065/1651/26.01.2022) Απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η 

δαπάνη, η διάθεση πίστωσης καθώς και η δέσμευση ύψους εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €) για 
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) "01.071 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" Κ.Α. Εξόδων 9919.01.1292 του 
οικονομικού έτους 2022 για "ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "CROSS 
THE GAP" ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTEREGV/Α ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020"»

2. Την με α.π. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/138661/3153/11.05.2022 (ΑΔΑ : 6Φ6Β7Λ6-Η4Λ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του Ν. 
4412/16, για την μελέτη του θέματος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, για την απευθείας 
ανάθεση, με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, της σύμβασης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης 
πρόσβασης προς την βορειοδυτική είσοδο του Φρουρίου Ρίου»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους μελετητές στους οποίους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης πρόσβασης προς την βορειοδυτική είσοδο 
του Φρουρίου Ρίου», για την υλοποίηση του Παραδοτέου (Deliverable) 4.4.1 «Σχεδιασμός παρεμβάσεων 
προσβασιμότητας, προγραμματισμός και υλοποίηση» (accessibility interventions design, planning and realization) 
του ευρωπαϊκού έργου «“CROSS THE GAP : Accessibility for social and cultural inclusion” (Διασχίζοντας το κενό: 
Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)», στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
ως Δικαιούχος Εταίρος P4 (Beneficiary Partner), με κωδικό έργου στο ΠΔΕ 2018ΕΠ30160012 και Κ.Α.Ε. 
01.071.9919.1292, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :
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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης της μελέτης είναι η βελτίωση της πρόσβασης προς την βορειοδυτική είσοδο του 
Φρουρίου του Ρίου, η οποία σήμερα γίνεται δια μέσου της φυσικής – αδιαμόρφωτης παραλιακής ζώνης.
Η πρόσβαση από αυτήν την είσοδο πρέπει να αναβαθμιστεί δεδομένου ότι, στην τρέχουσα κατάστασή της, 
δεν είναι φιλική για άτομα με κινητικά προβλήματα ή γενικότερα εμποδιζόμενα άτομα, όπως ηλικιωμένοι, 
νήπια, γονείς με μικρά παιδιά κ.α. ενώ συγχρόνως, ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος για άτομα που 
χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο (σχετ. η υπ’ αριθμ. 219/01.03.2021 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής).
Η μελέτη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι έργα και παρεμβάσεις :
α. Αρχιτεκτονική μελέτη

Κατασκευή ευθύγραμμης πορείας (πεζόδρομου) για πεζούς επισκέπτες παρά το δυτικό όριο του Φρουρίου 
μήκους περίπου 200μ εξωτερικά της περίφραξης και παράλληλα με αυτήν, από το τέλος της ασφάλτου 
έως την βορειοδυτική είσοδο με προδιαγραφές εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
Άρση των εμποδίων της κλιμακωτής βορειοδυτικής εισόδου για χρήση από άτομα με κινητικές δυσκολίες 
με κατασκευή ράμπας.
Τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού στην νέα δυτική διαδρομή (καλαθάκια αχρήστων, παγκάκια) 
εφόσον κριθούν απαραίτητα
Τοποθέτηση προστατευτικής λιθοριπής ασύνδετων βράχων κατά μήκος της νέας πορείας δυτικά προς την 
ακτή εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Τα έργα και οι παρεμβάσεις θα είναι πλήρως εναρμονισμένα  και συμβατά με το Φρούριο.

β. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 
Ηλεκτροφωτισμός του δυτικού διαδρόμου πρόσβασης στο Κάστρο του Ρίου, μήκους 200μ. (περίπου).
Ο τύπος των φωτιστικών θα είναι λειτουργικά και αισθητικά κατάλληλος για το περιβάλλον εγκατάστασης.
Παραλλήλως, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ακαταλληλότητας και επιλογή του πιο πρόσφορου 
υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα (εντός του Φρουρίου) για την τροφοδότηση του νέου φωτισμού. Εφόσον 
απαιτηθούν τροποποιήσεις, αυτές θα περιγραφούν και υπολογισθούν.
Η τελική εγκατάσταση θα είναι πλήρως εναρμονισμένη και συμβατή με το Φρούριο.

Οι μελέτες που θα συνταχθούν θα έχουν ωριμότητα έως και Τεύχη Δημοπράτησης.
Τα παραδοτέα των μελετών θα είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι ΔΥΟ (2) μήνες.

Β. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική δαπάνη της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 7.480,77€ (με Φ.Π.Α. 24%) και η δαπάνη θα βαρύνει 
τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 
01.071.9919.1292, που χρηματοδοτείται από το την ΣΑ ΕΠ 3016 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
με κωδικό έργου 2018ΕΠ30160012. Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί η (2) σχετ. Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης ποσού 180.000,00€.

Η συνολική δαπάνη αναλύεται ως εξής :
Αρχιτεκτονική μελέτη : 3.016,44€
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη : 3.016,44€
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  ΑΜΟΙΒΩΝ  χωρίς Φ.Π.Α. : 6.032,88€
Φ.Π.Α. 24% : 1.447,89€
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  ΑΜΟΙΒΩΝ  με Φ.Π.Α. : 7.480,77€

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και την Οικονομική Προσφορά , όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
Ο παραπάνω φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις : 
 Πρόσκληση για την «Μελέτη βελτίωσης πρόσβασης προς την βορειοδυτική είσοδο του Φρουρίου Ρίου»
 Στοιχεία υποψήφιου Αναδόχου
α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους :
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 Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης, και να δηλώνεται ότι "δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 «Λόγοι Αποκλεισμού – Εξουσιοδοτική 
διάταξη» του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα".

 Αντίγραφο του "ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» 
β. Οικονομική προσφορά

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα πρέπει 
να συνταχθεί σύμφωνα με το κάτωθι υπόδειγμα :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ :
(επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την
«Μελέτη βελτίωσης πρόσβασης προς την βορειοδυτική είσοδο του Φρουρίου Ρίου»

Αντικείμενα
Προϋπολογισμός 

(χωρίς Φ.Π.Α.)
Προσφερόμενη τιμή 

(χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρχιτεκτονική Μελέτη
ή

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
3.740,39 ……………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………… ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε 
σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 23 / 05 / 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων, Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου 1 στην Πάτρα. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  Π.Δ.Ε.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Π.Δ.Ε. 
3. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Δ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ
3. Τμήμα Ωρίμανσης Έργων & Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Δ.Ε.
4. Τζίφας Νικόλαος Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (Υπεύθυνος για υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων)
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