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ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 

ΔΗΜΑΡΥΙΑ 30 Σ.Κ. 59200   ΝΑΟΤΑ 

Σηλέφωνο:  2332350328, 233235050367 

Fax    :  2332024260 
E-mail : lapavitsas@naoussa.gr, adamidou@naoussa.gr 

Περίλθψθ διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
    Ο Διμοσ Νάουςασ  προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, για τθν 

ανάδειξθ παρόχου για τθν υπθρεςία «Εργαςίεσ καταςκευισ μνθμείων τριετοφσ ταφισ πόλθσ Νάουςασ» .  

Σαξινόμθςθ κατά  Cpv: 45112714-3 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι οι «Εργαςίεσ καταςκευισ μνθμείων τριετοφσ ταφισ πόλθσ Νάουςασ». Οι 

προβλεπόμενεσ εργαςίεσ αφοροφν ςτθν καταςκευι μνθμείων τεςςάρων ειδϊν τφπου Α-Β-Γ-Δ, από λευκό 

μάρμαρο αρίςτθσ ποιότθτασ γυαλιςμζνο και ςτθν τοποκζτθςθ λευκϊν γυαλιςμζνων πλακϊν μαρμάρου ςτο 

οςτεοφυλάκιο. τθ δαπάνθ περιλαμβάνονται και τα πάςθσ φφςεωσ υλικά που είναι απαραίτθτα για τθν 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  

Φορζασ  υλοποίθςθσ & χρθματοδότθςθσ :Διμοσ Η.Π. Νάουςασ.  Η  δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ κα βαρφνει τθν 

με  ΚΑ 02.45.7326.013  ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα και 

τθν αντίςτοιχθ του  ζτουσ 2021 (ςχετ. Α.Α.Υ. 204/2020). 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2020 ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.  
39.820,00 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 
9.556,80 € 

ΤΝΟΛΟ 2020 ΜΕ 
Φ.Π.Α. 49.376,80 € 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2021 ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 
 
20.080,00 

Φ.Π.Α. 24% 
 
4.819,20 € 

ΤΝΟΛΟ 2021 ΜΕ 
Φ.Π.Α. 
24.899,20 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (2020+2021) ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.  59.900,00 € 

ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α. (2020+2021+2022) 14.376,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (2020+2021) ΜΕ Φ.Π.Α. 74.276,00 € 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των ποςοτιτων των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν και για το ςφνολο τθσ 
διάρκειασ ιςχφοσ. Ελλιπείσ προςφορζσ που κα αναφζρονται ςε μζροσ των υπθρεςιϊν, ςε διάρκεια μικρότερθσ 
τθσ ανωτζρω οριηόμενθσ ι δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι κα απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 
Διάρκεια ιςχφοσ: δϊδεκα (12)  μινεσ με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν θμερομθνία υπογραφισ από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: δϊδεκα 12) μινεσ από τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ. 
 Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ , ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ υμβουλίου, 
ςτον 2ο όροφο του Δθμαρχείου, ςτθν οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΤ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ), τθν  03/ 06/2020.  
Ώρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν : 10:00 π.μ. - Καταλθκτικι ϊρα υποβολισ προςφορϊν : 10:30 π.μ. 
ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί 
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το 
αργότερο μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία και καταλθκτικι ϊρα του διαγωνιςμοφ.  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα( ςφμφωνα με το άρκρο 25,  Ν.4412/2016). και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα 
μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
είναι α) Εργολθπτικζσ ι Εμπειροτεχνικζσ επιχειριςεισ ι κοινοπραξίεσ εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο 
Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (ΜΕΕΠ) ι ςτα αντίςτοιχα «μθτρϊα περιφερειακϊν ενοτιτων», εφόςον ανικουν 
ςτθν Α1, Α2, και 1θ τάξθ για ζργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ι β) Εμπειροτζχνεσ μαρμαροτεχνίτεσ εγγεγραμμζνοι ςτο 
οικείο επιμελθτιριο ι επαγγελματικι  οργάνωςθ.  
      Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
Εγγυιςεισ: προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, υπζρ του Διμου ποςό που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5%  επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Π.Α. (άρκρο 4.1 τθσ διακιρυξθσ). 
 Διευκρινίςεισ: υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 
δεν εξετάηονται.  
 Η παροφςα  δθμοςιεφεται ςε μία εβδομαδιαία  εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ ζδρασ του νομοφ. Οι 
δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο και 
ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ. Η παροφςα , αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου:  www.naoussa.gr ,ςτθν διαδρομι : Επικαιρότθτα-
προκθρφξεισ και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του Δθμαρχείου ςτθ Νάουςα και ςτα δθμοτικά καταςτιματα 
τθσ Δ.Ε. Ειρθνοφπολθσ (Σ.Κ. Αγγελοχωρίου) και τθσ Δ.Ε. Ανκεμίων (Σ.Κ. Κοπανοφ). 
    Η Διακιρυξθ και όλα τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ καταχωρικθκαν ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.naoussa.gr  ςτθν διαδρομι : Επικαιρότθτα -προκθρφξεισ, 
απ’ όπου παρζχεται πλιρθσ, ελεφκερθ και δωρεάν λιψθ,  και ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ Η.Π.  ΝΑΟΥΑ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
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