
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

(Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 

 

 
 

ΜΕΣΡΟ 19: "Σοπικι Ανάπτυξθ με Πρωτοβουλία Σοπικϊν Κοινοτιτων, (CLLD-LEADER)' 
ΤΠΟΜΕΣΡΟ: 19.2: ''τιριξθ για τθν υλοποίθςθ δράςεων υπό τθν τοπικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ για παρεμβάςεισ Δθμοςίου 

χαρακτιρα'' 
ΔΡΑΗ 19.2.4: ''Βαςικζσ υπθρεςίεσ και ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ'' 

ΤΠΟ-ΔΡΑΗ 19.2.4.3: ''τιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, ανάπλαςθσ χϊρων 
εντόσ οικιςμϊν,  τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ  

 
Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014– 2020» με ςυγχρηματοδότηςη από το 

Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

 
ΝΑΟΤΑ 24-05-2021 
Αρ.Πρωτ. Δ.Ν. 7793 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

τησ πράξησ: 

«ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ. KOΠΑΝΟΤ Δ.ΝΑΟΤΑ» 
 
 Ο Δικαιοφχοσ Δήμοσ Ηρωικήσ Πόλησ Νάουςασ  διακθρφττει δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα, για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργου με τίτλο: «Ανάπλαςθ πλατείασ ςτθν Σ.Κ. 
Κοπανοφ Δ. Νάουςασ».  
Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. του ζργου είναι: 0010969847 και πρόκειται για το υποζργο με τίτλο «Ανάπλαςθ πλατείασ ςτθν Σ.Κ. 
Κοπανοφ Δ. Νάουςασ».  
 Σο ζργο «Ανάπλαςθ πλατείασ ςτθν Σ.Κ. Κοπανοφ Δ. Νάουςασ» ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν: α) 
κατθγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προχπολογιςμό  161.773,45€ (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατθγορία  
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , με προχπολογιςμό 27.932,46€. (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατθγορία 
ΠΡΑΙΝΟΤ, με προχπολογιςμό 34.498,87€ (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) 



 

 

 Ο προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν του ζργου «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ. KOΠΑΝΟΤ 
Δ.ΝΑΟΤΑ», με βάςθ τθ μελζτθ  με  αρικμό  4/2015 (επικαιροποίθςθ 2020)  από  τθν  Σεχνικι  Τπθρεςία  του  Διμου Ηρωικισ 
Πόλεωσ Νάουςασ,  ανζρχεται  ςτο  ποςό  των 225.806,45  ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 280.000,00 ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.). 
 Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, 
δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του Διμου Η.Π. Νάουςασ www.naoussa.gr (ςτο ςφνδεςμο Προςκλιςεισ – Προκθρφξεισ). 
 Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν ΕΑΑΔΗΤ υπόδειγμα τφπου Β.  
 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται για ζργα 
κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, για ζργα κατθγορίασ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και για ζργα κατθγορίασ ΠΡΑΙΝΟΤ και που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε 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 
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. 
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 
(β)του άρκρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να 
εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 

 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊνi ορίηεται θ 28 – 06 – 2021 , ημζρα Δευτζρα και ώρα 
14:00.   

Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορϊν ορίηεται θ 02 – 07 – 2021 , ημζρα Παραςκευή και ώρα 
9:00. 

 

 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε  2 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α.  με  
ανάλογθ  ςτρογγυλοποίθςθ  δθλαδι  4.516,00 ΕΤΡΩ  και  θ  ςχετικι  εγγυθτικι  επιςτολι  κα απευκφνεται προσ το Δικαιοφχο 
Διμο Ηρωικισ Πόλεωσ Νάουςασ.  

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα 
(30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι μζχρι 27-01-2022. 
 Οι   υποψιφιοι   ανάδοχοι    υποχρεοφνται   να   προςκομίςουν   όλα   τα   απαιτοφμενα   δικαιολογθτικά,   που 
προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και τθ διακιρυξθ. 
Η προκεςμία περάτωςθσ του ζργου είναι 365 (τριακόςιεσ εξιντα πζντε) θμερολογιακζσ θμζρεσ. 
 Το ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014– 2020 προςζγγιςηCLLDLEADER" 
με ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την ΣΑ 082/1. 
Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του ζργου είναι 2017ΣΕΟ8210000. 
 Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ηρωικισ Πόλεωσ  Νάουςασ. 
Περιςςότερεσ  πλθροφορίεσ  μποροφν  να  πάρουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από  το  Δικαιοφχο Διμο Ηρωικισ Πόλεωσ Νάουςασ,  
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ Νίκου Διμθτρα (τθλ.: 2332029633  Φαξ: 2332029626) τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ. 

Νάουςα, 24/05/2021 
 Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ 

Πόλεωσ Νάουςασ 
 
 
 
 
 

       ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
                                                           
i  Η προθεςμία παραλαβήσ των προςφορών καθορίζεται ςύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
 
 
 
 

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

