
  

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

  

  Ο Δήμαρχοσ Ηρωικήσ Πόλησ Νάουςασ, προκηρφςςει την, με ςυνοπτική διαδικαςία, επιλογή 

αναδόχου, με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο 

βάςει τιμήσ, για την ανάθεςη του  ζργου: «Καταςκευή διαβάςεων ςτην Σ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» με 

προχπολογιςμό 28.000€ (δαπάνη εργαςιϊν, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%). Σο ζργο 

ανήκει ςτην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Α1 τάξη και άνω). 

  Σο ζργο θα εκτελεςτεί, ςφμφωνα με την με αρ. 55/2018, μελζτη τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν 

Δήμου Νάουςασ με προθεςμία περαίωςησ τρεισ (3) ημερολογιακοφσ μήνεσ. 

  Προςφζρεται ελεφθερη, πλήρησ, άμεςη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ 

ςφμβαςησ από τισ 25/10/2018 ςτην ιςτοςελίδα www.naoussa.gr. Για να υποβάλουν προςφορά οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να τυπϊςουν το ζντυπο οικονομικήσ προςφοράσ από την ηλεκτρονική του 

μορφή. Πλήρησ διακήρυξη θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου : www.naoussa.gr & ςτο ΚΗΜΔΗ 

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

  Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςτισ 6-11-2018, ημζρα Σρίτη και ϊρα 10:00 π.μ. ςτο Δημαρχιακό 

Κατάςτημα, οδόσ Δημαρχίασ 30 και το ςφςτημα υποβολήσ των προςφορϊν είναι με ενιαίο ποςοςτό 

ζκπτωςησ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό (%) ςτον προχπολογιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).  

  Πληροφορίεσ ςτο τηλζφωνο 2332029622 (κ. Κυράνοσ Θ.). 

  Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν φυςικά ή νομικά πρόςωπα, ή ενϊςεισ αυτϊν που δραςτηριοποιοφνται 

ςτον τομζα εκτζλεςησ δημοςίων ζργων ςτην κατηγορία "ΟΔΟΠΟΙΙΑ" και που είναι εγκατεςτημζνα ςε: 

 α) ςε κράτοσ-μζλοσ τησ Ζνωςησ, 

 β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

 γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανάθεςη δημόςια 

ςφμβαςη καλφπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γ 

 ενικζσ ςημειϊςεισ του ςχετικοφ με την Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ ωσ άνω υμφωνίασ, καθϊσ και 

 δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτην περίπτωςη γϋ τησ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ή πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με την Ζνωςη ςε θζματα διαδικαςιϊν ανάθεςησ δημοςίων 

ςυμβάςεων.  

  Για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεςη εγγυητικήσ επιςτολήσ.  

  Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 180 ημζρεσ. 

  Σο ζργο θα χρηματοδοτηθεί από ΑΣΑ και ζχει περιληφθεί ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα και τον 

Προχπολογιςμό Δήμου Νάουςασ 2018, με τισ, αρ. 393/2017 (ΑΔΑ:6Λ2ΝΩΚ0-Ρ07) και 230/2018 

(ΑΔΑ:ΨΘ7ΩΩΚ0-0Σ1), αποφάςεισ του Δ.. Νάουςασ. 

  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΑΟΤΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 

  
Νάουςα,     23-10-2018  
Αρ. πρωτ.:  20652 
 
 
 
 
 

  

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


  

  Σο αποτζλεςμα τησ δημοπραςίασ θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

Ο Δήμαρτος Νάοσσας 

 

 

 

Κοστσογιάννης Νικόλαος 
 


