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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Βύρωνα, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», CPV: 71320000-7. Το 
αντικείμενο της μελέτης αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών και υποστηρικτικών 
μελετών για τον ακριβή και λεπτομερή σχεδιασμό της ανάπλασης αστικών περιοχών του Δήμου 
Βύρωνα, όπως περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της 
μελέτης ανέρχεται συνολικά σε 193.734,37€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και αναλύεται σε: 79.947,00 για 
Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες κατηγορίας 07, 32.319,00 € για Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 
κατηγορίας 09, 7.371,00 € για Υδραυλικές Μελέτες κατηγορίας 13, 24.948,00 € για Τοπογραφικές 
Μελέτες κατηγορίας 16, 10.773,00 € για Φυτοτεχνικές Μελέτες κατηγορίας 25, 10.432,80 € για 
Τεύχη Δημοπράτησης, 2.673,87 € για σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ, και 25.269,70 για απρόβλεπτα. Τα τεύχη 
δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, 
διεξαγωγής του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα www.dimosbyrona.gr. Κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής. Η προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι μέχρι και την 26/01/2023, ώρα: 10:00 
π.μ. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους στον ηλεκτρονικό υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά», που περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf το οποίο παράγεται 
από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η 01/02/2023, 
ώρα: 11:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της 
σχετικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
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, δ) 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν υπό τους όρους του 
άρθρ. 19 της σχετικής Διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε: 3.874,69 €, και πρέπει να 
έχει ισχύ έως και την 25/02/2024. Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης είναι πέντε (5) μήνες. Η 
μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (Πρόσκληση ΑΤ06 «Αστική 
αναζωογόνηση»). Αρμόδια για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Βύρωνα. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της σύμβασης.
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