
                                                                                      

                                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων & Συντήρησης  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Λαρισαίων, πρόκειται  να προβεί στην επιλογή αναδόχων  με τη διαδικασία της απ’ 

ευθείας ανάθεσης για την  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη διαδικασία συλλογής προσφορών. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι  η  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη συνολική τιμή 

ανα κτίριο) ( όπως φαίνονται στον ενδεικτικό προυπολογισμό με τον αύξοντα αριθμό Α/Α )  με το 

σύνολο των εργασιών (τακτικών και έκτακτων) που προβλέπονται για κάθε ένα από αυτά.  Καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές  οικονομικές προσφορές σύμφωνα με

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

 Του  N.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτεία  (ενσωμάτωση  της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 Του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), αρθρο 118».

 Της με αριθμό 2113 /5-9-2018 απόφαση Δημάρχου  περί έγκρισης Ανάληψης δαπάνης.

 Τεχνικό κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας 

έως  

           και 0,5 bar,κεφάλαιο  12 ( ΦΕΚ 976 ΤΕΥΧΟΣ 2  28/03/12 ) και Τεχνικό κανονισμό 
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Εσωτερικών 

           Εγκαταστάσεων  φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ « ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 

            ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» (7/11/2011,ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΟΙΚ :18953

 To Π.Δ. 114/12 περί ασκησης του επαγγέλματος του  συντηρητου  εγκ/σεων φυσικου 

                          αερίου.

Προσφορές μπορούν να καταθέσουν  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων  

(ατομικών επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που έχει ήδη 

συσταθεί, είτε με στήριξη σε ικανότητα άλλων φορέων οι οποίες διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ότι 

απαιτείται από την σχετική νομοθεσία δηλ. Δύο  Άδειες εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης   

( 3η βαθμίδα)   εκδιδόμενες από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Λάρισας βάσει του  Π.Δ. 114/12.  { Με

βάση τον Τεχνικό κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας 

έως και 0,5 bar,κεφάλαιο  12 ( ΦΕΚ 976 ΤΕΥΧΟΣ 2  28/03/12) , ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ « ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ» (7/11/2011,ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΟΙΚ :189533) και τo Π.Δ. 114/12 περί  ασκησης του 

επαγγέλματος του συντηρητου  εγκ/σεων φυσικου αερίου}.   Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να 

διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων τεχνικό προσωπικό για την 

διεκπεραίωση των καθηκόντων της τεχνικής στήριξης των εγκαταστάσεων, καθημερινά 

(ανεξαρτήτως αργιών, Κυριακών) και τουλάχιστον επί ένα 12-ωρο ημερησίως. Πιο συγκεκριμένα,  

με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών και λόγω της ιδιαιτερότητας των κτιρίων 

( παιδικοί σταθμοί –ΚΑΠΗ) όπου απαιτείται  άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης, 

απαιτείται η συμμετοχή και δεύτερου αδειούχου εγκαταστάτου , με τα ίδια ακριβώς προσόντα . 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων :

Α.     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ

 με την ένδειξη :          ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και θα υπάρχουν επί  ποινή αποκλεισμού :

 Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.



  Οι 2 άδειες εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ( 3η βαθμίδα) εκδιδόμενες από τη Διεύθυνση 

Ανάπτυξης Λάρισας βασει του  Π.Δ. 114/12.( είτε του οικονομικού φορέα είτε και   του 

συνεργάτου με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση)

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 και των 2 αδειούχων εγκαταστατών όπου ο κάθε ένας

θα δηλώνει ότι  έχει    λάβει  γνώση των εγγράφων,  των όρων της παρούσας πρόσκλησης

και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και

ανεπιφύλακτα. Επίσης σε περίπτωση συνεργασίας 2 φυσικών προσώπων που δεν ανήκουν

στην ίδια εταιρεία  θα δηλώνεται από τον καθένα  ότι αποδέχεται τη συνεργασία με τον

άλλον είτε ως κύριος οικονομικός φορέας ειτε ως συνεργάτης.

 Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης  του  οικονομικού  φορέα   (  Δελτίο

Αστυνομικής  Ταυτότητας  ,Καταστατικό  εταιρείας  ,ΦΕΚ,  πρακτικό  εκπροσώπησης   όταν

δεν  αναφέρεται  στο  καταστατικό  η  εκπροσώπηση  ,βλέπε  διευκρινίσεις  παρακάτω)  (και

των 2  αδειούχων εγκαταστατών  σε  περίπτωση  συνεργασίας  2  φυσικών  προσώπων  που

δεν ανήκουν στην ίδια εταιρεία)  

 Φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα  (σε  περίπτωση  συνεργασίας  2  φυσικών

προσώπων που δεν ανήκουν στην ίδια εταιρεία  και των 2 αδειούχων εγκαταστατών). 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου και των 2 αδειούχων εγκαταστατών .  Η υποχρέωση αφορά

ιδίως:  αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών

εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους  διαχειριστές,  ββ)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

 Βεβαίωση  εγγραφής  στο  εμπορικό  ή  άλλο  επαγγελματικό  επιμελητήριο(  σε  περίπτωση

συνεργασίας  2  φυσικών  προσώπων  που  δεν  ανήκουν  στην  ίδια  εταιρεία   και  των  2

αδειούχων εγκαταστατών).

  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/1986,  Υπεύθυνη δήλωση ότι  δεν συντρέχουν οι   λόγοι

αποκλεισμού  του άρθρου 73 του Ν 4412/2016. ( σε περίπτωση συνεργασίας 2 φυσικών

προσώπων που δεν ανήκουν στην ίδια εταιρεία  και των 2 αδειούχων εγκαταστατών).

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  φέρουν  ημερομηνία

ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων

τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των

προσφορών.  Απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή

ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).  



Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις

ενεργεί  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  θα  υπογράφει  οπωσδήποτε  κάτω  από  την

εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Η  προσκόμιση  φορολογικής  ,ασφαλιστικής  ενημερότητας,  αποσπάσματος  ποινικού

μητρώου  ,νομιμοποιητικών  εγγραφων  (  π.χ.  Δελτιο  Αστυν.Ταυτ.),βεβαίωσης  εγγραφής  σε

επιμελητήριο  και  υπεύθυνης  δήλωσης  αποτελεί  υποχρέωση για   τον  οικονομικό  φορέα  και

τον  συνεργάτη  του  (με  οποιαδήποτε  μορφή)  ,  είτε  είναι   μέλη  ένωσης  ή  κοινοπραξίας  είτε

συμμετέχουν  ως   άλλος  φορέας  για   στήριξη   της  τεχνικής  ικανότητας  του  οικονομικού

φορέα .          Οι προσφορές  θα κατατεθούν  στις  21 Σεπτεμβρίου  2018   ημέρα Παρασκευή

και     έως τις   10.00 π.μ.  στο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών  Εργων  και  Συντήρησης  του

Δήμου  Λαρισαίων   (  Δημαρχείο  ,Ιωνος  Δραγούμη  1   ,    4 ος  όροφος   γραφείο  15   τηλ.

2413500277).

          Ο   συνολικός   προυπολογισμός   των εργασιών  ,ανέρχεται στο ποσόν των 10.738,4 ΕΥΡΩ με

Φ.Π.Α. 24% (8.660 + 2078,4 Φ.Π.Α. 24% ), και θα βαρύνει τον με Κ.Α. 30.6262.44012  του 

προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.( ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )

Η οικονομική προσφορά θα αναγραφεί σε έντυπο που  αναρτάται στην ιστοσελίδα ή δίνεται 

από την υπηρεσία   και μπορεί να είναι μερική ή ολική. Επισυνάπτεται τεχνική περιγραφή , 

ενδεικτικός προυπολογισμός και συγγραφή υποχρεώσεων. Για κάθε πληροφορία μπορείτε  να 

απευθύνεστε στην υπηρεσία (  τηλ 2413 500277 Κα Συνάπαλου Αν.). 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι δύο αδειούχοι εγκαταστάτες που 

συμμετέχουν με οποιαδήποτε μορφή  να έχουν κύρια έδρα στα όρια του Νομού Λαρισαίων   με σκοπό 

την ανελλιπή συντήρησή των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου των δημοτικών κτιρίων  αλλα και για 

λόγους  ετοιμότητας  σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

                       -Η-                                                                                         -Η-
              ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                      ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
                                                                                       ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
                                                                                                  ΚΑΙ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

    ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    

-Ο-

ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.
αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
- Για τις Ε.Π.Ε. 
αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με
τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.Μ.Η
(άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
- Για τις Α.Ε.,
αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η 
σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε 
όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας,αρκεί η προσκόμιση 
ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον 
οικείο Μ.Α.Ε.
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως
πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον
συγκεκριμένο διαγωνισμό.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό 
Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 
έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:

-Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα 
του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και
στις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που 
διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του 
συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως 
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς



και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την 
οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησης αυτού.

- Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν 
υποχρεωτικά:
1.Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:
- Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία
- Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε 
μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.
- Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της 
Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας
- Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας
- Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της 
στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους:
- Στην Ένωση/Κοινοπραξία και Στο Διαγωνισμό


	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
	Ο συνολικός προυπολογισμός των εργασιών ,ανέρχεται στο ποσόν των 10.738,4 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% (8.660 + 2078,4 Φ.Π.Α. 24% ), και θα βαρύνει τον με Κ.Α. 30.6262.44012 του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.( ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )


