
 
                                                                                             

         

                                                        Νϊουςα, 02-08-2021 
                                                        Αρ. πρωτ.:11827 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΨΪΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

 Δ/ΝΗ ΣΕΦΝ. ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 ΣΜΗΜΑ ΜΕΛ. & ΔΙΕΝ. ΔΙΑΓ. 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 

 
 

"ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 
«ΑΝΟΙΚΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» ΓΙΑ ΣΟΝ 
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ " 
 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΣΑΓΨΝ/ΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡ/ΣΗΣΑ & 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 
Κωδ. ΟΠ: 5037918 
Κ.Α.: 02.64.6117.003 
 
CPV: 79400000-8 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
40.000,00 € 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ  

 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
 
 Ο Δόμαρχοσ Ηρωικόσ Πόλεωσ Νϊουςασ προκηρύςςει  ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ϋγγραφεσ και 
ενςφρϊγιςτεσ προςφορϋσ και  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 υπηρεςύα με τύτλο «υμβουλευτικέσ υπηρεςίεσ για την υλοποίηςη τησ πράξησ για τον 
δικαιούχο» τησ πρϊξησ με τύτλο: «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουςασ» με  κωδικό Ο.Π.Σ.: 5037918. 
 Ο προώπολογιςμόσ των δημοπρατούμενων υπηρεςιών τησ υπηρεςύασ «υμβουλευτικέσ υπηρεςίεσ 
για την υλοποίηςη τησ πράξησ για τον δικαιούχο», με βϊςη τη μελϋτη  με  αριθμό  θεώρηςησ 26/2020 από 
την Τεχνικό  Υπηρεςύα του Δόμου Ηρωικόσ Πόλεωσ Νϊουςασ,  ανϋρχεται  ςτο  ποςό  των 32.258,06 ΕΤΡΨ 
(χωρίσ Υ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 40.000,00 ΕΤΡΨ (με Υ.Π.Α.). 
 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 
ςτην επύςημη ιςτοςελύδα του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ www.naoussa.gr (ςτο ςύνδεςμο Προςκλόςεισ – 
Προκηρύξεισ).  

Η παρούςα περύληψη διακόρυξησ θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου (www.naoussa.gr), ςτο 
ΚΗΜΔΗΣ ( http://www.eprocurement.gov.gr) και ςτη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτο Δημοτικό κατϊςτημα του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ  (Δ. Βλϊχου 30), 
ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ την Σετάρτη  18/08/2021 με ώρα έναρξησ παραλαβήσ προςφορών 9:30 
π.μ. και ώρα λήξησ παραλαβήσ προςφορών 10:00 π.μ. 

 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν οι οικονομικού φορεύσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 2.2. τησ 
διακόρυξησ, οι οπούοι  θα πρϋπει να καλύπτουν τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. 

Δηλώνεται ρητϊ ότι οι οικονομικού φορεύσ ςυμπληρώνουν ςτο Μϋροσ IV του ΕΕΕΣ  μόνο την ενότητα α. 
"Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ" , για την προκαταρκτικό απόδειξη εκπλόρωςησ όλων των 
απαιτούμενων κριτηρύων επιλογόσ 

Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό για δώδεκα (12) μόνεσ, 
από την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ. 

Δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό.  

http://www.naoussa.gr/
http://www.naoussa.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/


Η παρούςα ςύμβαςη ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και 
από Πιςτώςεισ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων (Αρ. Εναριθμ.: 2019ΣΕ11910066) ςε βϊροσ του Κ.Α. 
: 02.64.6117.003 του προώπολογιςμού του οικ. ϋτουσ 2021 του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ. 

Το 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, ηλ. Ταχ.: 
papafilippou@naoussa.gr ) τησ Τεχνικόσ Υπηρεςύασ, τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. 

 
 

                Νάουςα, 02-08-2021 
 Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλεωσ Νάουςασ 

 
 

Καρανικόλασ Νικόλαοσ 
 
 
 
 
 


