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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την εργασία: 

«Εργασίες κατασκευής µνηµείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας προϋπολογισµού 

70.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)» 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου  
 
Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

Οδός  ∆ηµαρχίας 30 Νάουσα 
Ταχ.Κωδ. 592 00 
Τηλ. 23323 50300 
Telefax 23320 24260 
E-mail info@naoussa.gr 

 
Άρθρο 2: Αντικείµενο της εργασίας  

Αντικείµενο της εργασίας είναι οι εργασίες  κατασκευής µνηµείων τριετούς ταφής στο 

Νεκροταφείο της Νάουσας. Αναλυτικά οι προβλεπόµενες εργασίες αφορούν στην κατασκευή µνηµείων 

τεσσάρων ειδών τύπου Α-Β-Γ-∆   από λευκό µάρµαρο αρίστης ποιότητας γυαλισµένο, στην 

τοποθέτηση λευκών γυαλισµένων πλακών  µαρµάρου στο οστεοφυλάκιο και µαρµάρινου σταυρού. 

Στη δαπάνη περιλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της 

εργασίας. Τα σχέδια των µνηµείων υπάρχουν στο φάκελο της µελέτης. 

 

Άρθρο 3: Νοµικό πλαίσιο  
 

α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 

β) Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 



γ) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980. 

δ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν µε την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια. 

στ) Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών. 

 
Άρθρο 4: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών  

 

4.1 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 29/8/2013 ηµέρα Πέµπτη  και από ώρα 10.00 έως 11.00, 

ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού, στο δηµοτικό κατάστηµα. 

4.2 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά µέχρι και 

την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 

4.3 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήµο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα από τη διενέργεια του 

διαγωνισµού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραµένουν στην Υπηρεσία και 

αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισµού κατά το στάδιο της αποσφράγισης µαζί µε τις 

υπόλοιπες. 

Άρθρο 5: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

 α) Εργοληπτικές ή Εµπειροτεχνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραµµένες στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα αντίστοιχα «µητρώα περιφερειακών ενοτήτων», εφόσον 

ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, β) Εµπειροτέχνες µαρµαροτεχνίτες 

εγγεγραµµένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. 

Άρθρο 6: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό-Εγγύηση συµµετοχής 

Οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να 

υποβάλλουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού: 

α) Εγγύηση συµµετοχής ποσού 1.138,21 € που αντιστοιχεί µε το 2%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας. 

β) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία 

που τυχόν δεν αποδέχονται. 

ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 



iii. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

iv. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

v. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

γ) Εφόσον οι πάροχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούµενου. 

Άρθρο 7: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή 

Άρθρο 8: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό για διάστηµα ενός 

(1) µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο 9: Λοιπά στοιχεία για το διαγωνισµό 

9.1 Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να 

προσκοµίσει στο δήµο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου, 

πλην αυτών που µπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση µη προσκόµισης έστω και 

ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά ή αν από την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και τον 

έλεγχο αυτών προκύψει κώλυµα σύναψης της σύµβασης, η κατακύρωση γίνεται σε συµµετέχοντα που 

προσφέρει την αµέσως επόµενη καλλίτερη για το φορέα προσφορά. Η κατατιθέµενη εγγύηση 

συµµετοχής του πρώτου µειοδότη στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του δήµου. 

9.2 Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται 

στην µελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

9.3  Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συµµετέχοντα που θα προσφέρει τη χαµηλότερη 

τιµή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές 

της µελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού. 

Άρθρο 10: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύµβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 2.845,53 €. 

Άρθρο 11: Προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας 

 11.1 Η ολική προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας, ορίζεται για δώδεκα (12) µήνες από την 

υπογραφή της Σύµβασης. 



11.2  Οι εργασίες θα παρέχονται τµηµατικά ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει 

ολοκληρώσει τις εργασίες τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν από την ακολουθία του 

τεσσαρακονθήµερου µνηµοσύνου. 

Άρθρο 12: Πληρωµές 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά ανάλογα, µε την παράδοση των εργασιών µε την 

έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρο 13: Έξοδα ∆ηµοσίευσης 

 Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί : στους πίνακες 

ανακοινώσεων και των τριών δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου 

Νάουσας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιµελητηρίου στη Βέροια, στον επίσηµο δικτυακό τόπο 

του δήµου www.naoussa.gr, και στον δικτυακό τόπο   “ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ” . Η περίληψη της διακήρυξης θα 

δηµοσιευθεί επίσης στον εβδοµαδιαίο τοπικό τύπο (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του αρ.11 του 

Π.∆. 28/80 και συγκεκριµένα στην  εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα Mακεδονικά Νέα  

 

Νάουσα 8/8/ 2013 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Νάουσας 

 

 

 

Καραµπατζός Αναστάσιος 

  

 


