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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

                          Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆/τος του 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και 
προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών 
διατάξεων του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 20 παρ.13 του Ν 3731/2008 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και συµπλήρωση 

τιµολογίου σύµφωνα µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή, για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των συστηµάτων 
καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου φυσικού αερίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης και µε ισχύ δώδεκα (12) µήνες από την πρωτοκόλληση της 

σύµβασης, προϋπολογισµού δαπάνης    15.000,00 € µε  Φ.Π.Α. (12.195,12 € χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

 

Άρθρο 1 

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Βασ. Γεωργίου Α΄1  
Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών, 1

ος
 όροφος, γραφείο 109 1B, τηλ. 2313 

317545, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η οποία ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ 
2114/2012 Α.Ο.Ε., την………… ηµέρα …………… και ώρα έναρξης παραλαβής των 

προσφορών την ………. και ώρα λήξης την ……..  

 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισµός  - Χρηµατοδότηση  Εργασίας 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, ((12.195,12 € χωρίς Φ.Π.Α.), 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                  

Πληρ.: Ουρ. Κατσίκα 

Τηλ.: 2313 317545 – 2313 317538 

ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση 

των συστηµάτων καυστήρα - λέβητα – 

καπνοδόχου φυσικού αερίου των 

λεβητοστασίων των κτιρίων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης για το διάστηµα 2013 - 2014»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 € 
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περιλαµβάνεται στους προϋπολογισµούς 2013 – 2014, θα πληρωθεί από τις 
πιστώσεις του 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 3 

∆εκτοί στο διαγωνισµό 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
συµπράξεις και κοινοπραξίες αυτών, που έχουν αντίστοιχη εµπειρία στην εκτέλεση 
των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας καυστήρων φυσικού αερίου και 
εγκαταστάσεων θέρµανσης όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και 
στις τεχνικές προδιαγραφές. Αναλυτικά, Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης µε τριετή τουλάχιστον εµπειρία ή 
αδειούχος τεχνίτης εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρων, βάσει των 
προβλεποµένων στα Π.∆. 511/77 και Π.∆. 362/01.   

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει 
να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 
      

Άρθρο 4 

Στοιχεία του διαγωνισµού 

 
Στοιχεία για την προσφορά είναι : 

1)  Οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
2)  Η συγγραφή υποχρεώσεων  

3)  Οι  τεχνικές προδιαγραφές – τεχνική περιγραφή  

4)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

5)  Το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 
   

Άρθρο 5 

Προσφορές 

 

1.Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων, θα αφορούν το σύνολο των εργασιών 
2.Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και   
ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 
3.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
4.Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή 
έχουν σβησίµατα, προσθήκες , διορθώσεις κ.λ.π. απορρίπτονται. 
5.Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εξάµηνη. 
6.Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. 
 

Άρθρο 6 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 

Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει 

ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς . 
Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, άρθρο 1. 
Όσοι λάβουν µέρος στο διαγωνισµό παρίστανται αυτοπροσώπως και οφείλουν να 
προσκοµίσουν την ταυτότητά τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας. 
Οι ανώνυµες εταιρίες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο.  
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Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει 
περισσότερες από µία εταιρίες ή κοινοπραξίες. 
Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου 
συµµετέχουσας εταιρίας να συµµετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια 
περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν 
αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µιας. 
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, 
υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σ’ αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι που αµείβονται από 
αυτή µε µισθό ή µε κάποιο άλλο τρόπο.      
Οι συµµετέχοντες να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν 
απασχολούν, ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης 
ανασφάλιστο προσωπικό.  
  
Κατά τον διαγωνισµό θα κατατεθούν τρεις φάκελοι, που θα πρέπει να έχουν τα 
κάτωθι: 
 

Α. Φάκελος δικαιολογητικών  

 

1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 
αρµόδια ∆ηµόσια αρχή, το οποίο θα ισχύει κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της 
διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα 

οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι το προσωπικό είναι εξειδικευµένο στην 

παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων.  

3) Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια Εφορία. 

4) Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών 
(πλην των Α.Ε.) και των ασφαλισµένων. 

5) Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, για ποσό ίσο προς 2% του 

πρ/σµού µε Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό επτάµηνης ισχύος. 

6) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία παρέχεται από το διαγωνιζόµενο : 
-Εγγύηση ότι η εφαρµογή της παροχής υπηρεσίας δεν θα προκαλέσει φθορά ή ζηµία 
στα µηχανήµατα, στις εγκαταστάσεις και στους ανθρώπους. 
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής Κάλυψης Αστικής Ευθύνης προς τρίτους κατά τη διάρκεια 
των εργασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.   

7) Κατάλογο των κυριότερων παρόµοιων υπηρεσιών συντήρησης που 
παρασχέθηκαν έως και την ηµέρα του διαγωνισµού από τον µεµονωµένο 
διαγωνιζόµενο ή από όλα τα µέλη διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας, µε 
αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια της σύµβασης και τον εργοδότη (δηµόσιο η 
ιδιωτικό φορέα). Ως παρόµοια έργα συντήρησης θεωρούνται τα έργα που 
περιλαµβάνουν συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε συνολική 
εγκατεστηµένη θερµική ισχύ έως 1.160 KW, ανά εγκατάσταση, η οποία θα 
αποδεικνύεται µε προσκόµιση αντιγράφων συµφωνητικών.     

8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν απασχολούν, ούτε πρόκειται να 
απασχολήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό.  
 

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

  

 Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων  
εργασιών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια της  εταιρείας. 
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Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

 

1)  Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισµένο και µε το αναλογούν µηχανόσηµο (ανά 29.347,03 € του 
προϋπολογισµού της υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α. ένα µηχανόσηµο των 0,44 €). Στον 
φάκελο  θα περιέχεται η προσφορά  του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και 
µόνο εργασίες σε νόµισµα € και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή 
µονάδας, το ποσό δαπάνης, και   η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του 
Φ.Π.Α.  θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες  
2) Οι  προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις 
κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.  

Άρθρο  7 

Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας-Υποβολή πρακτικού 

 
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι 
της εποµένης από της διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας  και κατά του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού . 
Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται ύστερα 
στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση οργάνου.     

Άρθρο 8 

Αξιολόγηση προσφορών - Ακύρωση - Επανάληψη ∆ηµοπρασίας 

 

1)  Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των εργασιών.  

2)  Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 

3)  Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί λόγω ασύµφορου, χωρίς οι 
διαγωνιζόµενοι να έχουν το δικαίωµα να προβάλλουν καµία αξίωση κατά του 
∆ήµου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

4)  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 

5)  Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

6)  ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις. 

7)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 

             Άρθρο  9 

Τιµές προσφορών 

 

α) Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας θα αναφέρονται  σε  
€. Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

 Άρθρο  10 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

 
Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα 
και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.     
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Άρθρο 11 

                                                 Ισχύουσες διατάξεις 

- Η προκειµένη παροχή εργασιών διέπεται από τις διατάξεις της περί ∆ήµων και 
Κοινοτήτων κείµενης Νοµοθεσίας και του Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεως  έργων και 
προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών 
διατάξεων του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 20 παρ. 13 του  3731/2008.  

  -  Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• του Π∆ 28/80  

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 
1291/11-8-10 τ.Β). 

• Π∆511/77, 362/01, Υ.Α. 10315/93 (ΦΕΚ 369/Β'/93), Υ.Α. 189533 (ΦΕΚ 
2654/Β'/09-11-2011). 

  - Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά  
αναγνωρίζονται αµοιβαία ότι ισχύουν είναι: 

1) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 

2) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού 
Μηχανικού» 

3) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 
να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

4) Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζοµένων» 

5) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 

6) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 

7) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής ∆6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 

8) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 
Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας «Περί ερµηνείας των 
διατάξεων του Νόµου 4483/65»» (ΦΕΚ Β’ 844/16-5-2011). 

9) Υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές 
διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 1222/5.9.2006)». 

10) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Προσκόµιση στην Υπηρεσία πριν την 
εκτέλεση των εργασιών, καθαιρέσεων, κλπ, δήλωση συνεργασίας µε εγκεκριµένο 
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

11) Ο Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/07 – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» και η µε αριθ. Πρωτ.  ∆17α/302/7Φ.Ν.463/2012 Εγκύκλιος 29 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
µε θέµα «Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις 
λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.». 

 

 



 6 

12) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια 
Έργα».  

 

          Άρθρο 12 

Χρονική ισχύς προσφορών 

 
Όλες οι προσφορές  όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το 
διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα  που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να 
καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να 
υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης  και της 
συγγραφής υποχρεώσεων.  
Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να 
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη 
από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 
διαγωνιζόµενους να ζητήσει παράταση ισχύος προσφορών . 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των 
προσφορών µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού.  
                                                          

          Άρθρο 13 

Τόπος και χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης 

 
Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τα λεβητοστάσια µε καύσιµο το φυσικό αέριο του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε τον συνηµµένο κατάλογο κτιρίων  που συνοδεύει 
την παρούσα διακήρυξη.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του 
∆ήµου (Προϊστ/νης Αρχής, ∆.Υ. και επιβλεπόντων),  να συµµετέχει σε συσκέψεις, να 
παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και 
τα όργανά τους, να συµµετέχει σε επισκέψεις στη γενικότερη περιοχή των έργων και 
γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη η υπηρεσία. 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την 
πρωτοκόλληση  της σύµβασης. Σε προθεσµία µίας εβδοµάδας από την 
πρωτοκόλλησή της, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Σε προθεσµία 45 ηµερών από 
την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την 
καταγραφή των αναγκών συντήρησης του συνόλου των καυστήρων σύµφωνα µε το 
υποβληθέν χρονοδιάγραµµα το οποίο θα εγκριθεί από την υπηρεσία.      
 

Άρθρο 14 

Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς 

 
Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής 
χρονικής περιόδου.     

 

Άρθρο 15 

∆απάνες που επιβαρύνουν τον προµηθευτή 

 

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της 
δηµοπρασίας, η κράτηση 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτησης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011), 8% υπέρ του Φόρου Εισοδήµατος  
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και κάθε τυχόν νόµιµη δαπάνη. Σε περίπτωση άρνησής του να τα καταβάλλει, 
κηρύσσεται έκπτωτος . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Θεσ/νίκης. 

    

 

 

  

Άρθρο 16 

∆ιακηρύξεις - Συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 

 
  Αντίγραφο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν από την 
αρµόδια ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, – Τµήµα Προκηρύξεων και 
∆ηµοπρασιών – Γραφείο Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών Τεχνικών Έργων και 
Μελετών, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 114Β, αρµόδια υπάλληλος 
Ουρ. Κατσίκα, τηλ. 2313 317545 καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στη 
διεύθυνση www.thessaloniki.gr.  
Πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
λαµβάνουν από τη ∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων, Τµήµα Συντηρήσεων ΗΛΜ 
Εγκαταστάσεων, Αγγελάκη 13, αρµόδιος υπάλληλος Ε. Μάµµος, τηλ. 2310 296847.   
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 1-10-2013 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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