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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
------------------------------------- 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 
∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
------------------------------------------- 
Τηλ. 213 2019615 
Fax. 210 9416154 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

«ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ, Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ∆Κ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» 
 
ΚΩ∆. ΣΑ. Ε0618,  
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 213ΣΕ06180027 
ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
& ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) 
 
4.487.179,30 € (Με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Αρ. Πρωτ.:39093   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

1. Ο Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό 

διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» με 

προϋπολογισμό 4.487.179,30 €, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απροβλέπτων 15%, 

αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 23%.  

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (με εργολαβικό όφελος και 

απρόβλεπτα): 

α) Κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 1.503.765,41 € 

β) Κατηγορία Οδοποιία με προϋπολογισμό 1.148.476,53 € 

γ) Κατηγορία Πράσινο, με προϋπολογισμό 130.404,73 € 

δ) Κατηγορία Η/Mεργασιών με προϋπολογισμό 750.614,75 € 

ε) Κατηγορία Ηλεκτρονικός εξοπλισμός με προϋπολογισμό 100.619,21 € 

πλέον αναθεώρησης 14.232,62 € και ΦΠΑ 23% 839.066,05 €. 
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 

(Μελέτη, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ) από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Μοσχάτου - Ταύρου, η οποία βρίσκεται επί της οδού Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, 18543 

Μοσχάτο, 1ος όροφος. Τεύχη δημοπρασίας θα δίνονται μέχρι και  09 / 01 / 2014 , ημέρα 

Πέμπτη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 πμ. έως 14.00 μμ. αντί του ποσού 

των 50 ΕΥΡΩ, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με 

δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 

εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β. 

Σχετικές πληροφορίες θα δίδονται στο τηλέφωνο 2132019649, FAX επικοινωνίας 

2109416154, από την αρμόδιο υπάλληλο για επικοινωνία κ. Τσιώλη Αμαλία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, οδός Κοραή 

36 και Αγ. Γερασίμου, ΤΚ 18345, Μοσχάτο, 1ος όροφος, από την αρμόδια ορισθείσα 

Επιτροπή Διαγωνισμού., την 14/01/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και λήξη παράδοσης προσφορών 

ορίζεται η 10:00 πμ με το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και 

του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 

ομοειδών εργασιών σε ακέραιες μονάδες.  

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:  

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ 

εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην 2η και 3η 
τάξη ανεξαρτήτου έδρας και 4η τάξη εντός νομού ή 2ης 

επιλογής για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, στην 2η και 3η τάξη ανεξαρτήτου έδρας και 4η 

τάξη εντός νομού ή 2ης επιλογής για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, στην Α2 

και 1η τάξη ανεξαρτήτου έδρας και 2ητάξη εντός νομού ή 2ης επιλογής  για έργα κατηγορίας 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτου έδρας και 2η  τάξη εντός νομού ή 2ης επιλογής για 

έργα ειδικής κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, λόγω της ύπαρξης εξειδικευμένων 

εργασιών που αφορούν εφαρμογές λογισμικών προγραμμάτων και συστήματα τηλε-

ελέγχου με ραδιοεπικοινωνίες και συστήματα τηλεχειρισμού (σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση Δ17α/08/35/ΦΝ 430/18-4-2003  ΦΕΚ 469/ Β/18-4-2003 και σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 13 του ΥΠΕΧΩΔΕ, αρ.πρωτ. Δ17α/04/44/ΦΝ 430 όπως αυτή ισχύει σήμερα 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 3669/08).  
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Καθώς και Κ/ξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 16 του 

Ν.3669/08 (ΚΔΕ), δηλ. 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην 1η τάξη για έργα 

κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, Α1 για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Α1 για έργα 

ειδικής κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ του Μ.Ε.Ε.Π., (αναβάθμιση ορίου λόγω 

κοινοπραξίας). 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την κατά την τελευταία 

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

72.677,61 ΕΥΡΩ δηλαδή ποσοστό 2% , κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 

Κ.Δ.Ε. και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προφορών είναι 6 μήνες.  

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και Εθνικούς Πόρους 

κατά 15% στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 

«Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση 

Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για «Βιοκλιματικές 

Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» “ (ΚΩΔ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 

213ΣΕ06180027), και υπόκειται σε κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 

137 Α’ /24-8-93) και της κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 

για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (Α'116). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Μοσχάτου - Ταύρου. 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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