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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΕΝΣΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ  

ΔΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ  

 

ΕΡΓΟ : 

 
 

"ΕΡΓΑΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΕ ΛΤΚΕΙΑΚΕ 
ΣΑΞΕΙ ΕΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ"  

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

Ε.Σ.Π.Α. 
Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" 
Άξονασ Προτεραιότητασ ΑΞ04 
Κωδ. ΟΠ: 5030983 

Κ.Α.: 02.30.7331.113 
 
CPV: 45214200-2 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 

 

785.000 € 

 
 

ΠΡΟ ΚΗΡΤΞ Η  ΔΗΜΟ ΙΟ Τ ΗΛ ΕΚΣ ΡΟ ΝΙΚΟ Τ 
ΑΝΟ ΙΚΣ Ο Τ ΔΙΑΓ Ω ΝΙΜΟ Τ  

τησ πρά ξησ:  

«ΕΡΓΑΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΕ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ 

ΕΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ" 
 
 Ο Δ ιμοσ  Ηρ ωικισ  Πόλεωσ Νά ουςασ  δια κθρ φττει δθμόςιο α νοικτό δια γωνιςμό με κριτιρ ιο α νά κεςθσ τθν πλζον  
ςυμφ ζρ ουςα  α πό οικονομικι ά ποψθ  πρ οςφ ορά  με βά ςθ τθν τιμι ςφμφ ωνα με τισ δια τά ξεισ του Ν. 4 4 12 /2 0 16 , όπ ωσ 

τρ οποποιικθκε κα ι ιςχφει ςιμερ α, για τθν πρ ά ξθ με τίτλο: «ΕΡΓΑΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΕ 
ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΕΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ » με  κωδικό Ο.Π.. του ζρ γου είνα ι: 5 03 0 98 3. 

 Ο πρ οχπολογιςμόσ των  δθμοπρ α τοφμενων  ερ γα ςιϊν του  ζρ γου «ΕΡΓΑΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 
ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΕ ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ ΕΙΡΗΝΟΤΠΟΛΗ », με  βά ςθ τθ μελζτθ  με  α ρ ικμό  κεϊρ θςθσ 47 /2 01 8 α πό τθν Σ εχνικι   
Τ πθρ εςία του  Δ ιμου Ηρ ωικισ  Πόλεωσ Νά ουςασ,   α νζρ χεται   ςτο   ποςό   των 6 3 3.0 64 ,5 2 ΕΤΡΩ  (χωρίσ Φ.Π.Α.) και  ςτο ποςό  των  
78 5.0 00 ,0 0 ΕΤΡΩ (με  Φ.Π.Α. ).  

 Πρ οςφ ζρ εται ελεφκερ θ, πλιρ θσ,  ά μεςθ κα ι δωρ εά ν θλεκτρ ονικι πρ όςβα ςθ ςτα ζγγρ α φα τθσ ςφμβα ςθσ  ςτον ειδικό,  
δθμόςια  πρ οςβά ςιμο,  χϊρ ο “ θλεκτρ ονικοί δια γωνιςμοί” τθσ πφλθσ  www.promi the us .gov.gr,  κα κϊσ και ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του Δ ιμου Η.Π. Νά ουςασ www.na ouss a.gr (ςτο ςφνδεςμο Πρ οςκλιςεισ – Πρ οκθρ φξεισ ).  

 Η δια κιρ υξθ του  ζρ γου ζχει ςυντα χκεί κα τά το εγκεκρ ιμζνο α πό τθν ΕΑ ΑΔ ΗΤ υπόδειγμα τφπου Β.  
 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται για ζργα 
κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και για ζργα κατθγορίασ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 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 ά νω 
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.  

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 προςφορϊν ορίηεται θ 30-03-2020, θμζρα Δευτζρα και  

ϊρα 13:00.  

 Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορϊν ορίηεται θ  3-04-2020, θμζρα Παραςκευι  και  
ϊρα 9:00. 

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


 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον δια γωνιςμό ορ ίηετα ι ςε 2 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ α ξία σ τθσ ςφμβα ςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. με   
ανά λογθ ςτρ ογγυλοποίθςθ, δθλα δι  1 2.7 0 0 ΕΤΡΩ κα ι θ ςχετικι  εγγυθτικι επιςτολι κα α πευκφνεται  πρ οσ το  Δ ικα ιοφχο Δ ιμο 

Ηρ ωικισ Πόλεωσ Νά ουςασ .  

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των πρ οςφ ορ ϊν είνα ι ζξι (6 ) μινεσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρ ζπει να  ιςχφει τουλά χιςτον για τριά ντα 
(30 ) θμζρ εσ μετά τθ λιξθ του χρ όνου ιςχφοσ τθσ πρ οςφ ορ άσ , ιτοι μζχρ ι 2 9 -09 -2 0 20 .  
 Οι   υποψιφ ιοι   ανά δοχοι    υποχρ εοφνται   να   πρ οςκομίςουν   όλα   τα   απα ιτοφμενα    δικα ιολογθτικά,   που 

πρ οβλζποντα ι α πό τισ ςχετικζσ δια τά ξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβά ςεισ  κα ι τθ δια κιρ υξθ.  
Η πρ οκεςμία περά τωςθσ του ζρ γου είνα ι 1 8 0 (εκα τόν ογδόντα ) θμερ ολογια κζσ θμζρ εσ.  
 Σο ζρ γο χρ θμα τοδοτείτα ι α πό το Ε.Σ.Π.Α . (Ε υρ ωπα ϊκό Σα μείο Περ ιφ ερ εια κισ Α νά πτυξθσ ) " Ε νερ γεια κι α να βά κμιςθ 
δθμόςιων κτιρίων ςτθν Περιφ ζρ εια Κεντρικισ Μ α κεδονίασ"  του Ε .Π.  " Κεντρ ικι Μ α κεδονία 2 01 4 - 20 2 0",  Ά ξονασ Πρ οτερα ιότθτασ  

ΑΞ 0 4 "Τ ποςτιρ ιξθ τθσ μετά βα ςθσ πρ οσ μία οικονομία χα μθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του ά νκρα κα ςε όλουσ τουσ τομείσ ".  
Κωδ. ΠΔΕ : 20 1 9Ε Π0 08 1 00 4 3, Κωδ. Ο Π:50 3 09 8 3 ςε βά ρ οσ του Κ .Α . 0 2.3 0.7 33 1.1 13 .  
 Σο α ποτζλεςμα  τθσ δθμοπρ α ςίασ κα εγκρ ικεί α πό τθν Ο ικονομικι Ε πιτρ οπι του Δ ιμου Ηρ ωικισ Πόλεωσ  Νά ουςα σ.  
Περ ιςςότερ εσ  πλθρ οφ ορ ίεσ  μπορ οφν  να  πά ρ ουν  οι  ενδια φ ερ όμενοι  α πό   το  Δικα ιοφχο Δ ιμο Ηρ ωικισ Πόλεωσ Νά ουςασ ,   
αρ μόδιοσ υπά λλθλοσ κ. Κυρ ά νοσ (τθλ.: 23 3 2 02 9 62 2, Φ α ξ: 2 33 2 02 9 6 26 ) τθσ Σ εχνικισ  Τ πθρ εςίασ, τισ ερ γά ςιμεσ θμζρ εσ κα ι ϊρ εσ.  

 

 
Νά ουςα , 1 1 -0 3 -2 02 0  

 Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ 
Πόλεωσ Νάουςασ 

A/A 
O Αντιδήμαρχοσ 

 

 
 
 

       ΠΑΤΛΟ ΑΔΑΜΙΔΗ 
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