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                                                        Αρ. πρωτ.: 7943 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΜΑΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

 

ΕΡΓΟ: 

 
 

"ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΩΣΙΜΟ Ε 
ΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΠΟΛΗ 
ΝΑΟΤΑ  " 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

Ε.Σ.Π.Α. 
Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020" 
Άξονασ Προτεραιότητασ ΑΞ06: 
"Προςταςία του περιβάλλοντοσ και 
προώθηςη τησ αποδοτικότητασ των 
πόρων" 
Κωδ. ΟΠ: 5070739 
Κ.Α.: 02.30.7331.113 
 
CPV: 45214200-2 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
195.000,00 € 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
τησ πράξησ: 

«ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΩΣΙΜΟ Ε ΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» 
 
 Ο Δόμοσ Ηρωικόσ Πόλεωσ Νϊουςασ διακηρύττει δημόςιο ανοικτό διαγωνιςμό με κριτόριο ανϊθεςησ 
την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα, για την πρϊξη με τύτλο: «ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΩΣΙΜΟ 
Ε ΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ» με  κωδικό Ο.Π.. του ϋργου εύναι: 5070739. 
 Ο προώπολογιςμόσ των δημοπρατούμενων εργαςιών του ϋργου «ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΩΣΙΜΟ Ε 
ΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ», με βϊςη τη μελϋτη  με  αριθμό  θεώρηςησ 24/2020 από την 
Σεχνικό  Τπηρεςύα του Δόμου Ηρωικόσ Πόλεωσ Νϊουςασ,  ανϋρχεται  ςτο  ποςό  των 157.258,06 ΕΤΡΩ 
(χωρίσ Υ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 195.000,00 ΕΤΡΩ (με Υ.Π.Α.). 
 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 
ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr, καθώσ 
και ςτην επύςημη ιςτοςελύδα του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ www.naoussa.gr (ςτο ςύνδεςμο Προςκλόςεισ – 
Προκηρύξεισ). 
 Η διακόρυξη του ϋργου ϋχει ςυνταχθεύ κατϊ το εγκεκριμϋνο από την ΕΑΑΔΗΤ υπόδειγμα τύπου Β.  
 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται 
για ϋργα κατηγορύασ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και των παρ. 
1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν 
ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η 

http://www.promitheus.gov.gr/


νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 

Δηλώνεται ρητϊ πωσ οι οικονομικού φορεύσ ςυμπληρώνουν ςτο Μϋροσ IV του ΣΕΤΔ  μόνο την ενότητα  
α  "Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ" , για την προκαταρκτικό απόδειξη εκπλόρωςησ όλων των 
απαιτούμενων κριτηρύων επιλογόσ 
 Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 05-07-2021, 
ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 10:00.  
 Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των προςφορών ορύζεται η 08- 07-2021, ημϋρα 
Παραςκευό και ώρα 10:00. 

 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό ορύζεται ςε 2% επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ χωρύσ 
Υ.Π.Α. με  ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη, δηλαδό 3.100 ΕΤΡΩ και η ςχετικό εγγυητικό επιςτολό θα απευθύνεται 
προσ το Δικαιούχο Δόμο Ηρωικόσ Πόλεωσ Νϊουςασ.  

 Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι ϋξι (6) μόνεσ. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει 
τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, ότοι μϋχρι 04-02-2022. 
 Οι   υποψόφιοι   ανϊδοχοι    υποχρεούνται   να   προςκομύςουν   όλα   τα   απαιτούμενα   δικαιολογητικϊ,   
που προβλϋπονται από τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ και τη διακόρυξη. 

Η προθεςμύα περϊτωςησ του ϋργου εύναι 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ. 
 Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το Ε.Σ.Π.Α. (Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ) με τύτλο 
"Αναβϊθμιςη και προβολό πολιτιςτικού και τουριςτικού προώόντοσ ςτην περιοχό παρϋμβαςησ τησ 
τρατηγικόσ Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ (ΒΑΑ)  τησ πόλησ τησ Νϊουςασ" του Ε.Π. "Κεντρικό Μακεδονύα 
2014-2020" ςτον Άξονα Προτεραιότητασ ΑΞ06 " Προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και προώθηςη τησ 
αποδοτικότητασ των πόρων". 
Κωδ. ΠΔΕ: 2020ΕΠ00810078, Κωδ. ΟΠ:5070739 ςε βϊροσ του Κ.Α. 02.62.7325.001 
 Προβλϋπεται χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο, όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτο ϊρθρο 16.1 
τησ Διακόρυξησ. 
 Η διακόρυξη ϋχει λϊβει την υπ΄ αριθ. 2335/18-05-2021 ςύμφωνη γνώμη τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ. 

Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου Ηρωικόσ Πόλεωσ  
Νϊουςασ. 

Περιςςότερεσ  πληροφορύεσ  μπορούν  να  πϊρουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από  το  Δικαιούχο Δόμο 
Ηρωικόσ Πόλεωσ Νϊουςασ,  αρμόδιοσ υπϊλληλοσ κ. Παπαφιλύππου (τηλ.: 2332029622, Υαξ: 2332029626) τησ 
Σεχνικόσ Τπηρεςύασ, τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. 

 
 

                Νάουςα, 26-05-2021 
 Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλεωσ Νάουςασ 

 
 

Καρανικόλασ Νικόλαοσ 
 
 
 
 
 


