
 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝ ΙΚΗ  ∆ /ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου
Πληροφορίες: Χουλιαράς Αναστάσιος
Τηλέφωνο: 210- 2545828 
Φαξ:210-52.28.464 
Ηλ. Ταχ/µείο: a.xouliaras@athens.gr

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ∆ήµος Αθηναίων προτίθεται να προβεί
κεντρικής θέρµανσης κτιρίων του ∆ήµου
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
Ανάθεσης, σύµφωνα µε τo άρθρο 118 
(Α∆Α: 66ΗΛΩ6Μ-ΖΑ4 Απόφαση ∆ηµάρχου
 
Κριτήριο της ανάθεσης αποτελεί η πλέον
τιµής ανά άρθρο. 
 
Πριν από την υπογραφή της σύµβασης
εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
το ΦΠΑ. 
 
Ο χρόνος περάτωσης της υπηρεσίας ορίζεται
της Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή µέχρι εξαντλήσεως
 
Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενο
υποβάλλουν προσφορές, έως την 
ταχυµεταφορά – courier, είτε µε συστηµένη
∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων
όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε µε κατάθεσή
όροφος, µε αναφορά στα στοιχεία
περιλαµβάνει τα εξής: 
 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986 (
α. ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις
β. ∆εν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
γ. ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που
δ. ∆ Έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής Περιγραφής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
Αρ. Πρωτ.: 88208/22-
 

                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Παλαιολόγου 9 Τ.Κ.104 38 
Χουλιαράς Αναστάσιος 

gr 

           Βαθµός Ασφάλειας:  Αδιαβάθµητο
            Βαθµός Προτεραιότητας
            Χρόνος ∆ιατήρησης
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
– ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
24.800,00 € ΣΥΜΠ.ΦΠΑ
 

 
ΠΡΟΣ:  ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση λεβήτων

κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού
οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συµπ. ΦΠΑ 24%, µε τη διαδικασία

άρθρο 118 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε την υπ’ αρ
Απόφαση ∆ηµάρχου. 

η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική
εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής

υπηρεσίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) µήνες από την ηµεροµηνία
ΚΗΜ∆ΗΣ ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.  

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που δραστηριοποιούνται
έως την Πέµπτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 µ.µ
είτε µε συστηµένη επιστολή στη ∆/νση Προµηθειών & 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του ∆ήµου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου
είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Αθηναίων

στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισµένο

ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονοµικός
τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 
του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν

υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν
Τεχνικής Περιγραφής και της αρµόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

-4-2020 

Ασφάλειας:  Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον 
∆ιατήρησης: 5ετία 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – CPV 50720000-8 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24% 

ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Συντήρηση λεβήτων – καυστήρων 

ενδεικτικού προϋπολογισµού είκοσι 
µε τη διαδικασία της Απευθείας 

αρ. πρωτ. 85034/15-4-2020 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
επί της συµβατικής αξίας της, χωρίς 

µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησης 

δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως 
.µ., είτε ιδιοχείρως είτε µε 

Προµηθειών & Αποθηκών – Τµήµα 
νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος 

∆ήµου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα 

ότι ο οικονοµικός φορέας: 

του ν. 4412/2016. 
του ν. 4412/2016 

και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 



 
 

ε. Η συµµετοχή του δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 24 του ν.4412/2016. 
στ. Είναι εγγεγραµµένος στο ................................... Επιµελητήριο …………….. 
2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία στα έντυπα “Τεχνική Περιγραφή” της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τα στοιχεία αυτά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω έντυπο 
3. Οικονοµική Προσφορά (Να συµπληρωθεί το συνηµµένο έγγραφο Οικονοµικής Προσφοράς). 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων κρίνεται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον Προσωρινό Ανάδοχο και κατά τη σύναψη της σύµβασης. 
Ο Προσωρινός Ανάδοχος, µετά από αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να προσκοµίσει τα εξής 
δικαιολογητικά: Νοµιµοποιητικά έγγραφα (τα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η 
νόµιµη σύσταση και λειτουργία του οικονοµικού φορέα και αφετέρου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι 
και τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους), Απόσπασµα ποινικού µητρώου (τελευταίου 3µήνου), 
Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) ενηµερότητας, Πιστοποιητικό 
εγγραφής σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας (τελευταίου 3µήνου), ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. 
 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1. Σε περίπτωση κωλύµατος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούµενων 
προαναφερθέντων δικαιολογητικών ή αδυναµίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας 
των αντίστοιχων αρµόδιων υπηρεσιών ή µερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο 
των µέτρων αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, ο 
προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούµενων, στην 
παρούσα διαδικασία, δικαιολογητικών (αποδεικτικά µέσα) ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 
(Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδοµο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειµένου 
να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύµβαση. Στην υποβαλλόµενη 
υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:  
α) δεν συντρέχει κανένα νόµιµο κώλυµα συµµετοχής του στη διαδικασία,  
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία 
διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκοµίσει τα νοµίµως προβλεπόµενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης 
(παρ. 1 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π.) 
2. Ο ανάδοχος µπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσµίας προσκόµισης των σχετικών 
δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύµατος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών ή αδυναµίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων 
αρµόδιων υπηρεσιών ή µερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των µέτρων 
αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω 
προθεσµία παρατείνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται 
προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης  Προσφορών (παρ. 2 άρθρο 41ο της από 
13.04.2020 Π.Ν.Π). 
3. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο έκπτωσης του 
αναδόχου από τη σύµβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώµατος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και 
επιβολής των προβλεπόµενων στον ν. 4412/2016  κυρώσεων.  
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά 
σειρά, µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους 



 
 

προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύµβασης του έκπτωτου αναδόχου, µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παραγράφου 12 της 
παρούσας ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόµιση των απαιτούµενων 
αποδεικτικών µέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 (παρ. 3 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π). 
 
 
 

� Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές, µπορούν να λάβουν οι 
ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Επίβλεψης της ∆/νσης Κτιριακής Υποδοµής  του ∆ήµου Αθηναίων, κ. 
Κ. Καραµάνο., τηλ: 210-3721551, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, email:k.karamanos@athens.gr.  

� Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση 
Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, 
κ. Α. Χουλιαρά, τηλ.: 210 - 5245828, email: a.xouliaras@athens.gr 

 
Η παρούσα θα είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο του ∆ήµου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr. 
 
Συνηµµένα:  

1. Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισµός – Συγγραφή Υποχρεώσεων  
2. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

 
 

       ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΑΚΟΥΝΤΟΥΖΗΣ  
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου  
2. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών  
3. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραµµατέα 
4. ∆/νση Κτιριακής Υποδοµής – Τµήµα Επίβλεψης 
5. ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών - Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

 


