
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 

«Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD 384 των ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας» 

 

 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Την Ανάδειξη 

Αναδόχου Για την ΠαροχήΥπηρεσίας : 

«Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το 

πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 των ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας». 

Εκτιμώμενης αξίας 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 
Βικέλα 4 , 59132 Βέροια 

 

Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Υπηρεσία, που διενεργεί το διαγωνισμό ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση ελέγχου, 
επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και την έκδοση επικαιροποιημένων 
Υ.Δ.Ε., εκθέσεων παράδοσης πρωτοκόλλων ελέγχου 
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 των ∆ηµοτικών κτιρίων 
του ∆ήµου Βέροιας. 
 

CPV 50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 

 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 

για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(του άρθρου 117 Ν.4412/16) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία ΑναθέτουσαςΑρχής 
 

 
 

Επωνυμία ΔήμοςΒέροιας 

Ταχυδρομικήδιεύθυνση Βικέλα 4 

Πόλη Βέροια 

ΤαχυδρομικόςΚωδικός 59132 

Τηλέφωνο 2331350556 

Φαξ 2331021777 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο sahinidis@veria.gr 

Αρμόδιοςγια πληροφορίες ΣαχινίδηςΚωνσταντίνος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.veria.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Βέροιας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση / Υποτομέας ΟΤΑ 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
διεύθυνση (URL):www.promitheus.gov.gr και στη διεύθυνση : www.veria.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση: Βικέλα 4 Βέροια, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
Βέροιας 1ος όροφος Γραφείο Γ2. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες :Σαχινίδη Κωνσταντίνο 

στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 2331350556.  
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας -Χρηματοδότηση 
 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό 
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βέροιας με ίδια Έσοδα.Η δαπάνη για την εν 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30/7411.048  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 
του Φορέα. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τηςσύμβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, επανέλεγχο, καταγραφή και πιστοποίηση 
τωνηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βέροιας (κατά ΕΛΟΤHD384) και η έκδοση 
επικαιροποιημένων Υ.Δ.Ε. Συνοπτικά, στην Υ.∆.Ε. θα πρέπει να περιγράφονται µε λεπτομέρειες και µε 
υπευθυνότητα τα θετικά αποτελέσµατα του ελέγχου ή επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που 
απαιτείται από την Νοµοθεσία. Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο 
ελέγχου, έκθεση παράδοσης,  

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.veria.gr/
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ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα) που θα παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου Βέροιας (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων) τόσο σε έντυπη όσο και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική 
μορφή. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 50711000-2- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 ΦΠΑ €: 14.400,00). 
 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος το οποίο άρχεται από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικόδίκαιο,τροποποίησητουν.3419/2005(Α'297)καιάλλεςδιατάξεις”καιτουν.3614/2007(Α'267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλεςδιατάξεις», 

• τουν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016), άρθρο 375 παρ. 7, για την επιβολή κράτησης 0,06% επί της 
συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και του 
άρθρου 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4013/2011». 

• τημε αριθμό 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του ‘’Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης ‘’ (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β’ 3698). 
 
 
 
 
 

1 
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. 
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• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικέςσυναλλαγές», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ΔημοσίωνΣυμβάσεων…», 

• του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο 
ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις   

• τουν. 3861/2010 (Α’ 112) «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. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας», 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως15, 

• τουπ.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

• τουπ.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τουςΔιατάκτες” 

• της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
καιΑνάπτυξης.» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητάπαραπάνω. 

• Την υπό Αριθμό  267/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για την  αποδοχή εισήγησης της 
Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και ετησίουπρογράμματος δράσης του Δήμου Βέροιας, έτους 2018. 

• Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 30.7411.048 στον οποίο προβλέπεται σχετική πίστωση για την 
παροχή υπηρεσίας : «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το 
πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας». 

• Την υπό Αριθμό  418/19-06-2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για έγκριση διενέργειας και έγκριση 
της δαπάνης για την υπηρεσία:«Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας». 

• Την υπό Αριθμό  436/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για διάθεση της πίστωσης  για την υπηρεσία: 
«Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, 
∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας». 

• Την υπό Αριθμό 527/2018   απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκροτήση επιτροπής και κατάρτιση 
όρων διαγωνισμού της υπηρεσίας.   

• Την με α/α καταχώρησης 518/28-06-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) , που έχει εκδοθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια  διαγωνισμού 
 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 27/09/2018  και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 
 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο 
οικονομικής προσφοράς και τα παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν: 

 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 Στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη    διεύθυνση   (URL)   : www.veria.gr  

 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάςτους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ωςτέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.veria.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

2.1 ΓενικέςΠληροφορίες 
 

 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης[ΤΕΥΔ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 

περίπτωσηασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Το συμφωνητικό 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τηςΣύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής Βέροια, Βικέλα 4,κτίριο ΤΥ, 1ος όροφος, γραφείο  Γ2  κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 
07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα 
και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθεςπεριπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
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επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικόφορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικήςσύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια ΠοιοτικήςΕπιλογής 
 

 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένασε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολήπροσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και ειςολόκληρον. 
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2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό  ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθουςλόγους: 

2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της26ηςΟκτωβρίου2005,σχετικάμετηνπρόληψητηςχρησιμοποίησηςτουχρηματοπιστωτικούσυστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α΄215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
στουςδιαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ήεισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
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τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθεςκαταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν 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 νόμου.Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 23 της παρούσας, 

(ε) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνωπεριπτώσεις 

2.2.2.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
τηςσύμβασης. 

 

2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
επαγγελματική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς   παροχή   υπηρεσιών. Αποδεδειγμένα στο 
σκοπό ίδρυσης τους και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων τους να περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας για την 
εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
Η παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 να είναι αντικείμενο της ενασχόλησής του. (Καταστατικό εταιρίας - επιμελητήριο - 
ΚΑΔ) .Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
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δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

 
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εναλλακτικά μία από τις παρακάτω άδειες εγκαταστάτη: Α) Αποφοίτου 
Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός) βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας Β) Αποφοίτου ΤΕΙ 
(ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ) βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας Γ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 
Α΄ ειδικότητας (σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013).Επίσης  διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, την εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία και το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται ώστε 
οι προς εκτέλεση εργασίες να συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικήςδιαχείρισης 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ2 
 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή 
απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα. 

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 
 
 

2 
Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα 
οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν 
λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας  αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν.4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά3: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 
άνωπαράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικόςφορέας. 

 

3 
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται ταεξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίωνεγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίωνεγγράφων: 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικώνεγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.2.4. 

γ) για την παράγραφο 2.2.2.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου ή βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής του κράτους εγκατάστασης από την οποία να προκύπτει ο 
κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων ή Καταστατικό εταιρείας. 

Β.3. Δεν έχει εφαρμογή. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν έγγραφα 
που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (έτη 
εμπειρίας), του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού, συνοδευόμενο από τα βιογραφικά σημειώματα αυτών 
και πτυχία, άδειες, πιστοποιητικά εμπειρίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την 
ικανότητα τους. Η ελάχιστη εμπειρία κάθε μέλους της ομάδος παροχής της υπηρεσίας θα είναι σχετική με την 
προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο θέση τους στην εργασία και θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με συνημμένα τα αποδεικτικά προσόντων και εμπειρίας). Διευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα 
αναφέρονται τα έτη απασχόλησης κατά προτίμηση, σε παρόμοιας ή ίδιας φύσης αντικείμενο σε παραπλήσιας ή 
ίδιας ή μεγαλύτερης δυναμικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και όχι τα έτη κτήσεως πτυχίου. 

Β.5. Δεν έχει εφαρμογη. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των  καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
 

 

2.3.1 Κριτήριοανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής. 
 

2.4 Κατάρτιση - ΠεριεχόμενοΠροσφορών 
 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολήςπροσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα .Ι.. της Διακήρυξης, για όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία τουάρθρου 1.5, 

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, στο Κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας Βέροιας δ/νση: Βικέλα4, 
Βέροια, 1ος όροφος –Γραφείο 2 Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Βικέλα 4, Βέροια,Τ.Κ. 59132, 1ος όροφος –Γραφείο 
2 Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, προςτο ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/νσηΤεχνικών 

Υπηρεσιών Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Μητροπόλεως 46 Τ.Κ. 59132, με την ένδειξη: « υπόψη αρμόδιας 

του διαγωνισμού  Επιτροπής». 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά 

του Δαλιγκάρου Σωκράτη i 

για την Υπηρεσία: 

 «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 

384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας»  

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Βέροιας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Τρίτη 18/09/2018. 
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Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), 
δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς  

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 
αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία υποβολής 
του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού  σημειώνει  στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που  παρελήφθη 
η συστημένη επιστολή από  την αναθέτουσα αρχή ή  που κατατέθηκε  στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) 
και τις απορρίπτειως μη κανονικές. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, 
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης(Παράρτημα.ΙΙΙ..), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές”  του  Παραρτήματος 
..Ι..της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα.. 



Σελίδα 18 
 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικώνπροσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για την 
παρεχόμενη υπηρεσία, βάσει της τιμής αναφοράς. 

Αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη συνολική τιμή προ και μετά του Φ.Π.Α. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως 
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, β) δεν συμπίπτουν οι τιμές που προσφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς ή δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
κεφάλαιο  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο 
αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχικήδιάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής προσφορών), 
2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) τηςπαρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές τηςσύμβασης. 



Σελίδα 20 
 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της 
προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης (η ώρα και ημέρα 
υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον 
κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, 
κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία 
τουδιαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλαβής 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη 
συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων 
των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού 
φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι 
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους 
των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα 
αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου4 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 
2.2.6 αυτής. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 
τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του 
Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., 
είναι ψευδή ή ανακριβή,ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικώνή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) τηςπαρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

 

4 
Βλ. άρθρο 103 του ν.4412/2016 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινόανάδοχο. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον γίνει 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον  αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου2.2.7.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 Ενστάσεις 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολήςπροσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα    με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη τηςένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση τ ης ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης . 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 

 

 
5 

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν.4412/2016) 
6 

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν.4412/2016) 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1 Εγγυήσεις (καλήςεκτέλεσης) 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης τηςσύμβασης 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειάτης 
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου οργάνου 

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης τηςσύμβασης 
 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 
τηςσύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 



Σελίδα 25 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

5.1 Τρόποςπληρωμής 
 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε µήνα και κατόπιν της ολοκλήρωσης 
των σχετικών  εργασιών της παροχής υπηρεσίας, µετά την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η 
πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση του οικείου χρηµατικού εντάλµατος. 

Η αµοιβή για τον ανάδοχο είναι δεσµευτική µέχρι την οριστική ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 
υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα τηςσύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) και κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
8% επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη τωνπαρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η  οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 
άνω προθεσμίαςσυμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο  74  του ν.  4412/2016 αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκανεκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασίαεκτέλεσης 
 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,  δυνάμει των όρων  των 
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμίατριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του  
άρθρου  221  του  ν.  4412/2016,  η  οποία  και  θα  εισηγείται   στο   αρμόδιο   αποφαινόμενο   όργανο Δ.Σ. Βέροιας 
για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Βέροιας η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Δ.Σ. Βέροιας  για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και 
ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που 
διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3.Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού 
σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για 
την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος  από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου7. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος8 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 τηςπαρούσας. 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα..I..της παρούσας. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και οανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναιανάλογηπρος τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 
οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.2 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθε - 

ρές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής περιόδου  

 
7 

Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 
τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016 
8 

Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν.4412/2016 
 

.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 76/06-06-2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ 
έργων  με ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές, – 
Συγκεντρωτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Ελάχιστοι Ειδικοί Όροι. 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς . 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) . 

 
 
 

 
 

Βέροια 10-09-2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 527/2018 απόφαση της Ο.Ε. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Ο Συντάξας 
Ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο  Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας 

Κωνσταντίνος Σαχινίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/ΜΕΡΓΩΝ 

Βικέλα 4 , 59100 Βέροια  

Πληροφορίες: Σαχινίδης Κ.  

Τηλέφωνο:2331350556  

Fax: 2331021777 

E-mail: sahinidis@veria.gr 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή
Μονάδας 

Συνολική Τιµή 

 
 
 

1 

 
Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και 
πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών 
κτιρίων ∆ήµουΒέροιας. Μέτρηση ανά 
ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, διαφόρων 
ενεργών γραµµών και φορτίου 

 
 

Τεµάχιο 
κατ’ 

αποκοπή 

 
 
 

96 

 
 
 

625 

 
 
 

60.000 

Σύνολο 60.000 

Φ. Π. Α. 24 
% 

14.400 

Γενικό 
Σύνολο 

74.400,00 

 
Η αναφερόµενητιµή µορφώθηκε ύστερα και όµοιοδιενεργειθέντα και διεκπεραιωθέντα διαγωνισµό, µετά από έρευνα που έκανε 

το ΤµήµαΗλεκτροµηχανολογικώνΈργων στις τρέχουσες τιµέςεµπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο 

ποσό των 60.000,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (14.400,00 ευρώ), δηλαδή συνολικά 74.400,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Βέροια 06-06-2018 

 

 

 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη«Εκπόνηση ελέγχου, 
επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του 
∆ήµουΒέροιας» 

ΔΑΠΑΝΗ : 60.000,00 € 

Οικονομικό έτος : 2018 

Κ.Α : 30/7411.048 

Ημερομηνία : 06/06/2018 

Αριθ. Μελέτης :76 

Ο Συντάξας 
Ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας 

Κωνσταντίνος Σαχινίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

mailto:sahinidis@veria.gr
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Βικέλα 4 , 59100 Βέροια  

Πληροφορίες: Σαχινίδης Κ.  

Τηλέφωνο:2331350556  

Fax: 2331021777 

E-mail: sahinidis@veria.gr 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο, επανέλεγχοασφαλείας εγκαταστάσεων και 

εξειδικευµένων µετρήσεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεωνσε∆ηµοτικά κτίρια(πίνακες χαµηλής τάσης) µε 

στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής ,  την µείωση των δαπανών και την αύξηση της ποιότητας και την πιο 

αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η ετήσια προληπτική και 

επισκευαστική συντήρηση των συστηµάτων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων, 

προϋποθέτει τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακες χαµηλής τάσης) του ∆ήµουΒέροιας», παροχή 

υπηρεσίας πιστοποίησης σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/5-3-2004 (ΦΕΚ-470/Β/5-3-

2004, για τις εγκατεστηµένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια του ∆ήµουΒέροιας. 

Η παραπάνω αναφερόµενη εργασία, αφορά τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο καταγραφή 

πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια, που θα είναι και οδηγός για την ετήσια 

συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία είναι απαραίτητο να γίνεται µία φορά κάθε χρόνο 

ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία όλων των συστηµάτων των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (Παράγραφος 61.1.1) κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να 

ελέγχεται µετά την αποπεράτωση της και πριν τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί, στο µέτρο 

του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του πρότυπου. Τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση 

διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν την επανασύνδεση, εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη ή αλλαγή χρήσης της 

εγκατάστασης, εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεοµηνίες (πληµµύρες, σεισµούς), µετά από σοβαρά ατυχήµατα 

ή συµβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), µετά από καταγγελία φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

Επομένως μια ηλεκτρική εγκατάσταση µπορεί να είναι ή να γίνει επικίνδυνη. Με συστηµατικούς αρχικούς 

ελέγχους και επανελέγχους µπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα της. Από την επιτυχή εφαρµογή 

του συστήµατος ελέγχου θα αποφευχθούν βλάβες, πυρκαγιές και τα ατυχήµατα και θα τηρηθεί η 

κείµενηνοµοθεσία στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη«Εκπόνηση ελέγχου, 
επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων και σχολικών 
συγκροτηµάτων του ∆ήµουΒέροιας» 

ΔΑΠΑΝΗ : 60.000,00 € 

Οικονομικό έτος : 2018 

Κ.Α :30/7411.048 

Ημερομηνία : 06/06/2018 

Αριθ. Μελέτης :76 

mailto:sahinidis@veria.gr
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Ο Δήμος Βέροιας έχει στην κυριότητά του κτίρια με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για τα οποία μέχρι σήμερα δεν 

έχουν εκδοθεί Πρωτόκολλα Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Η μη ύπαρξη εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων τεχνιτών για τη συγκεκριμένη τεχνική εργασία, στο Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Δήμου Βέροιας, καθώς και μη εξοπλισμένων με τη κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδομή (σύγχρονα εργαλεία μηχανήματα ελέγχου – πιστοποίησης)ώστε να διενεργηθεί πιστοποίηση ελέγχου – 

επανελέγχου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του για την 

εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στα Δημοτικά κτίρια 

του Δήμου Βέροιας, μας οδηγεί στην ανάγκη της σύνταξης μελέτης και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.  

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθείσύµφωνα µε: 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD384  

 Το Π. ∆. 171/ΦΕΚ 84 Α’/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής  Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) και άλλες 

σχετικές διατάξεις», ιδίως δε το 15οάρθρο. 

 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµωνκαιΚοινοτήτων». 

 Το Π. ∆. 229/ΦΕΚ 194 Α’/22-9-1999 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 1ης 

παραγράφου του 15ου άρθρου του Π. ∆.171/1987». 

 Το Ν. 1418/ΦΕΚ 23 Α’/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφώνθεµάτων». 

 Το Π. ∆. 609/ΦΕΚ 223 Α’/1985 «Κατασκευή δηµοσίωνέργων». 

 Το Ν. 2229/ΦΕΚ 138 Α’/1994 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1994 και 

άλλες διατάξεις». 

 Το 15ο άρθρο του Π. ∆. 218/ΦΕΚ 187Α’/1999. 

 Την Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 137/28-3-1986 «Καθορισµός 

ποσών για απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή έργωνσυντήρησης». 

 Την Υπουργική Απόφαση ∆17α/7/96/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 547/27-8-1992 «Τροποποίηση της 

Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 απόφασης Υπ. ΠΕ. ΧΩ. ∆. Ε. για τον καθορισµό ποσών για την απευθείας ανάθεση µικρών 

έργων ή έργων συντήρησης των Ο. Τ.Α.». 

 Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλεςδιατάξεις». 

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

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

 του Π∆ 28/80 

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

10τ.Β). 

 Το άρθρο 117 του Ν. 4412/ΦΕΚ 147/ 8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
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και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

Η παροχή υπηρεσίας θα περιλαµβάνει το κόστος των εργασιών για τον έλεγχο - επανέλεγχο, καταγραφή και  

πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια για να µπορεί να αυξηθεί δραστικά η 

ασφάλεια και η ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σε περίπτωση εντοπισµού βλάβης στην ελεγχόµενη 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν θα περιλαµβάνεται το κόστος αποκατάστασης καθώς αυτή θα πραγματοποιείται 

αποκλειστικά από συνεργείο του Δήμου. Συνοπτικά, στην Υ.∆.Ε. θα πρέπει να περιγράφονται µε λεπτοµέρειες και 

µε υπευθυνότητα τα θετικά αποτελέσµατα του ελέγχου ή επανελέγχου της εγκατάστασης που απαιτείται από την 

Νοµοθεσία. Εποµένως πρέπει να είναι αποτέλεσµα µια µεθοδικής και υπεύθυνης ηλεκτρολογικής εργασίας. 

Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, 

ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιοπίνακα) που θα παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου Βέροιας (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων) τόσο σε έντυπη όσο και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική 

μορφή. 

 

Εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης, που περιλαµβάνονται στην 
παρούσα φαίνονται στις παρακάτω παραγράφους και πινάκα1. 

 

1. Ολοκλήρωση ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης, εντός δώδεκα (12) µηνών, τωνεργασίµωνηµερών 
αυτών τοαργότερο. 

2. Απεριόριστος αριθµός έκτακτων επισκέψεων συνεργείων αναδόχου για την ανταπόκριση σε τυχόν 
αστοχία έλεγχου, καταγραφής,πιστοποίησης.  

3. Έκδοση πρωτοκόλλων ελέγχων καισχεδίων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

4. Αρνητικό αποτέλεσµαέλεγχου εγκατάστασης ακολουθεί επανέλεγχος µετά απόεπισκευή που θα 
πραγματοποιηθεί από συνεργείο του Δήμου Βέροιας. 

5. Επανέλεγχος θα γίνεται επίσης, µετά την επισκευή βλαβών - ζημιών που τυχόν προκληθούν, 
υπαιτιότητα του αναδόχου και θα επισκευάζονται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµασύµφωνα µε την 
διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών και κατόπιν έγκρισης αντίστοιχης υπηρεσίας, (αυτόµατοι διακόπτες 
κ.λ.π.). Το κόστος της επισκευής βλαβών και ζημιών που προκλήθηκαν υπαιτιότητα του αναδόχου το 
αναλαμβάνει ανάδοχος . Ο επανέλεγχοςτης εγκατάστασης περιλαµβάνεται στην τιµή τηςµελέτης. 

6. Επανέλεγχος θα γίνεται επίσης, µετά την επισκευή βλαβών σε περίπτωση ευρεθείσης βλάβης µετά 
τον έλεγχο σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµακ.λ.π. αυτού. Η επισκευή θα 
γίνει µε έξοδα και υλικά του εντολέα (εργοδότη), δηλαδή από τον ∆ήµοΒέροιας µέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστηµασύµφωνα µε την διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών και κατόπιν έγκρισης αντίστοιχης υπηρεσίας, 
(αυτόµατοι διακόπτες κ.λ.π.). Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαµβάνεται στην τιµή τηςµελέτης. 

7. Το κόστος µεταφοράς, εργαλείων, µηχανηµάτων, υλικών, προσώπων κ.λ.π. βαρύνουν τον ανάδοχο 
για κάθε εργασία στις ελεγχόµενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που προβλέπεται στην παρούσα ή τυχόν 
δηµιουργηθεί κατά την διάρκεια της σύµβασης και σε όλη την διάρκεια της εγγύησης για την παραχθείσα 
παροχή υπηρεσία προς τον ∆ήµοΒέροιας. 

8. Θετικό αποτέλεσµα ελέγχου, καταγραφή και πιστοποίηση αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες 
(βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και 
ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων, σε έντυπη και επεξεργάσιμη ηλεκτρονικήµορφή). 
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΕΛΕΓΧΟΥ) 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  ΟΣΕΣ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ 
 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

1 
ΕΛΕΓΧΟΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
√ 

2 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
√ 

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ √ 

4 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
√ 

5 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 
√ 

6 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
√ 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ P & 
NE 

√ 

8 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ √ 

 

9 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

 

√ 

10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
∆ΟΚΙΜΗΣ RCD 

√ 

11 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ √ 

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 

√ 

 

13 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

√ 

 
ΕΛΕΓΧΟΙ, ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 

ΕΛΟΤ HD384 
 

1 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
√ 

2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ √ 

3 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
√ 

4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ √ 

5 
ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
√ 

6 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
√ 
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

  

Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Γ.Π. 

1 Κ.Ε.Π. Ριζώματα 2602398802 3 Φ 

2 

Κ.Α.Π.Η, 
Πολιτιστικός 

Σύλλογος, 
Βοήθεια στο 

σπίτι, Αίθουσα 
Συνεδριάσεων 

Ριζώματα 2605190902 3 Φ 

3 Ιατρείο Ριζώματα 2602399001 1 Φ 

4 
Πρώην αίθουσα 

σχολείου 
Ριζώματα 2602399101 1 Φ 

5 
Παλαιό 

Δημαρχείο 
Ριζώματα 2602398501 3 Φ 

6 Νερόμυλος Ριζώματα 2604409701 3 Φ 

7 
Πυροσβεστικό 

Σώμα 
Ριζώματα 2602295802 3 Φ 

8 
Κοινότητα, 

Ιατρείο 
Δάσκιο 2602471601 1 Φ 

9 Νερόμυλος Δάσκιο 2605280201 3 Φ 

10 
Πολιτιστιικό 

Κέντρο 
Σφηκιά 2604638701 3 Φ 

11 
Κοινότητα, 

Ιατρείο, Ιατρείο, 
Κ.Α.Π.Η. 

Σφηκιά 2602194701 1 Φ 

12 Κοινότητα Πολυδένδρι 2602093801 1 Φ 

13 Ιατρείο Πολυδένδρι 2604207601 1 Φ 

14 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Πολυδένδρι 2602098601 3 Φ 

15 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Ελαφίνα 2605001901 1 Φ 

16 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Χαράδρα 2602015101 1 Φ 

17 
Κοινότητα, 

Ιατρείο 
Συκιά 2602779701 1 Φ 

18 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Συκιά 2602773801 3 Φ 

19 

Κοινότητα, ΚΕΠ, 
Γραμματεία,Αιθ

ουσα 
Συνεδριάσεων, 

Γραφείο 
Δημάρχου, 

Γραφείο 
Αντιδημάρχου, 
Χώρος server 

Βεργίνα 2604192001 3 Φ 

20 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Μετόχι 2603957901 1 Φ 

21 Ιατρείο Μετόχι 2602851801 1 Φ 

22 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Βαρβάρες 2604956201 3 Φ 

23 Κοινότητα Βαρβάρες 2600414301 1 Φ 

24 ΣΜΑ Βαρβάρες 2605575401 3 Φ 

25 Κοιν. Ιατρείο Ασώματα 2601947701 1 Φ 
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Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Γ.Π. 

26 
Πολιτιστικό 

Κέντρο, Ιατρείο, 
Κοινότητα 

Ασώματα 2604769502 1 Φ 

27 

Κοινότητα, 
Ιατρείο, 
Αίθουσα 

Συνεδριάσεων,Π
ολιτισικό κέντρο 

Ραχιά 2601718301 3 Φ 

28 
Κοινότητα, 

Ιατρείο 
Τριπόταμος 2602318701 1 Φ 

29 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Τριπόταμος 2605016601 3 Φ 

30 

Κοινότητα, 
Ιατρείο, 

Πολιτιστικό 
Κέντρο 

Διαβατός 2602699701 1 Φ 

31 

Κοινότητα, 
Ιατρείο, 

Πολιτιστικό 
Κέντρο 

Μέση 2605546301 3 Φ 

32 
Κατάστημα 
Τσαμήτρου 

Δημοτική 
Αγορά 

26039976-026 3 Φ 

33 
Κατάστημα 
Τιφλίδου 

Δημοτική 
Αγορά 

26039971-031 1 Φ 

34 
Κοινόχρηστος 

Ισόγειο 
Δημοτική 

Αγορά 
2604019101 3 Φ 

35 
Κατάστημα 

Σιμορτούλου 
Δημοτική 

Αγορά 
26053937-032 1 Φ 

36 ΔΕΥΑΒ 
Δημοτική 

Αγορά 
26041149803  1 Φ 

37 
Κατάστημα 
υπογείου 

(μπακάλικο) 

Δημοτική 
Αγορά 

2603996903  3 Φ 

38 
Σύλλογος 

Νεφροπαθών 
(υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά 

2604019201 1 Φ 

39 
Σύλλογος ΤΕΒΕΕ 

(υπόγειο) 
Δημοτική 

Αγορά 
2604019201 3 Φ 

40 
Σύλλογος 

υπαλλήλων ΟΤΑ 
( υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά   

41 
Ομάδα 

διασωστών 
(υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά   

42 
Γραφείο 

Γηροκομείου 
(υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά 

2604131001 3 Φ 

43 

Πρώην 
Κατάστημα 
Κατοικίδιων 

ζώων (υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά   

44 
Φωτογραφική 
ομάδα Βέροιας 

(υπόγειο) 

Δημοτική 
Αγορά   

45 ΚΕΜΑΕΔ Βέροια 2604519801 3 Φ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Γ.Π. 
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46 
Γραφείο 

Δημοτικής 
Αστυνομίας 

Βέροια 2603627804 1 Φ 

47 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια -
Αριστοφάνους 

12 
2605341001   1 Φ 

48 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια - 
Αριστοφάνους 

12 
2602046702 1 Φ 

49 Πρόνοια 
Βέροια - 
Σφαγεία 

2603981201 3 Φ 

50 
Υπόγειο – 1ος 

έως 3ος Όροφος 

Βέροια - 
Τεχνική 

Υπηρεσία 
2604406401 3 Φ 

51 Ισόγειο 
Βέροια - 
Τεχνική 

Υπηρεσία 
2604406501 3 Φ 

52 

ΚΕΠ, 
Δημοτολόγιο, 

Τμήμα 
Πρασίνου,Μηχαν

ογράφιση 

Βέροια - 
Μητροπόλεως 

2601771201 3 Φ 

53 Κτήριο Μπέκα Βέροια 2604456201 3 Φ 

54 Κτήριο Όλγανος Βέροια 2602259301 1 Φ 

55 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια - 
Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 
 

1 Φ 

56 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια - 
Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 
 

1 Φ 

57 
Διαμέρισμα 

Δήμου 

Βέροια - 
Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 
 

1 Φ 

58 Δημαρχείο Βέροια 2602982601 3 Φ 

59 
Δημοτική 

Βιβλιοθήκη 
Ζιωγοπούλου 

Βέροια 
2601778101 

 
1 Φ 

60 
Δημοτική 

Βιβλιοθήκη 
Ζιωγοπούλου 

Βέροια 2603637501 1 Φ 

61 Κοινότητα Γεωργιανοί 2600078701 1 Φ 

62 Ιατρείο Γεωργιανοί 2600075201 1 Φ 

63 
Συνοριακή 
Αστυνομία 

Γεωργιανοί Αρ. Ιδ. ΔΕΗ Τ1269769 1 Φ 

64 
Κοινότητα, 
Πολιτιστικό 

Κέντρο 
Καστανιά 2601824601 3 Φ 

65 
Κοινοτικό 
Γραφείο 

Καστανιά 2601824101 1 Φ 

66 
Κοινότητα, 

Ιατρείο 
Πατρίδα 2601553301 1 Φ 

67 Ιατρείο Λαζοχώρι 2603918601 3 Φ 

68 Φυτώριο Δήμου 
Βέροια - 

Εργοχώρι 
2604452201 1 Φ 

69 Κοινότητα Φυτειά 2602216301 1 Φ 
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Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Γ.Π. 

70 

ΚΑΠΗ, 
Βιβλιοθήκη, 
Βοήθεια στο 

σπίτι 

Άγιος Γεώργιος 2600684002 3 Φ 

71 
Δημαρχείο, ΚΕΠ, 

Ιατρείο 
Άγιος Γεώργιος 2604009001 3 Φ 

72 

Κοινότητα, 
Πολιτιστικό 

Κέντρο, ΚΑΠΗ, 
Ιατρείο 

Τρίλοφος 2604124301 3 Φ 

73 
Παλιό 

Αναψυκτίριο 
Τρίλοφος 2604596901 3 Φ 

74 Κοινότητα Αγία Μαρίνα 2600870801 1 Φ 

75 Δημαρχείο, ΚΕΠ Μακροχώρι 2602597902 3 Φ 

76 
Βιβλιοθήκη, 
Αστυνομία 

Μακροχώρι 2604268101 3 Φ 

77 
Κοινοτικό 

Αναψυκτήριο 
Μακροχώρι 2602599601 3 Φ 

78 
Ινστιτούτο 

Δενδροκομίας 
Μακροχώρι 2602562002 3 Φ 

79 
ΚΑΠΗ 

Αριστοτέλους     
136 

Μακροχώρι 2601050501 3 Φ 

80 Ιατρείο Κουλούρα 2602822901 1 Φ 

81 
Κοινότητα, 
Μουσείο 

Νέα 
Νικομήδεια 

2601226101 1 Φ 

82 
Ιατρείο, 

Πολιτιστικό 
Κέντρο Ερμής 

Νέα 
Νικομήδεια 

2601132501 3 Φ 

83 Ιατρείο 
Παλαιά 

Λυκογιάννη 
2603322501 3 Φ 

84 Κοινότητα 
Νέα 

Λυκογιάννη 
2603092301 3 Φ 

85 Ιατρείο Ταγαροχώρι 2605077202 3 Φ 

86 
Αίθουσα 

Εκδηλώσεων 
Ταγαροχώρι 2605358201 3 Φ 

87 Κυνοκομείο Ταγαροχώρι 2604681001 3 Φ 

88 Κοινότητα Κουμαριά 2601632901 1 Φ 

89 
Πολιτιστικός 

Σύλλογος 
Κουμαρια 2603699101 3 Φ 

90 
Κοινότητα 
Γραφείο 

Σέλι 2601170301 1 Φ 

91 
Δημοτικό 

Κατάστημα 
Κομνήνιο 2603553302 3 Φ  

92 
Πρώην Δημοτικό 

Σχολείο 
Λευκόπτρα 2600173101 1 Φ 

93 
Πολιτιστικός 

Σύλλογος 
Μ. Σάντα 2600268501 1 Φ 

94 
Μορφωτικός 

Σύλλογος 
Παλατίτσια 2602708002 1 Φ 

95 Κοινότητα Παλατίτσια 2603440301 3 Φ 

96 Γκαράζ Δήμου 
Βέροια – προς 

Βαρβάρες 
2604550101 3 Φ 
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Σε περίπτωση µη εύρυθµης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατόπιν των 

έλεγχωνασφαλείαςκαιεξειδικευµένωνµετρήσεωντωνηλεκτρολογικώνεγκαταστάσεωνσε∆ηµοτικά κτίρια (πίνακες 

χαµηλής τάσης) ή εµφάνισηςανωµαλίας στη λειτουργία τους, ύστερα από τις παραπάνω εργασίες ελέγχου, 

καταγραφής, πιστοποίησης ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη εκπόνηση ελέγχου - επανελέγχου  και πιστοποίησης των 

ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια: «Εκπόνηση ελέγχου - επανελέγχου  και  πιστοποίησης  των  ηλεκτρικών  

εγκαταστάσεων  κατά  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD384,∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας », θα είναι υποχρεωµένοςνα 

ενημερώνει τηναρμόδια υπηρεσία του Δήμου (τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων) για τυχόν απαραίτητες εργασίες 

αποκατάστασης, συντήρησης ή τροποποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων . Έπειτα από την αποκατάσταση των 

βλαβών και ελλείψεων  από το συνεργείο του Δήμου (αρµόδια υπηρεσία Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων) και την 

επίλυση όλων των προβληµάτων που προκύπτουν, ο ανάδοχος υποχρεούται σε συνεννόηση  µε τον εντολέα να 

στείλειειδικότεχνίτη το ταχύτερο δυνατό για τον  επανέλεγχο και πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων.Ο ανάδοχος δεν πρέπει να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης , αποκατάστασης βλάβης , 

τυχόν τροποποιήσεις ή άλλες απαραίτητες εργασίες για την σωστή λειτουργεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τις 

οποίες θα εκτελεί συνεργείο του Δήμου Βέροιας . Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη των ελέγχων και επανελέγχων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Η εταιρεία που θα αναλάβει τη παροχή υπηρεσίας για τον έλεγχο, καταγραφή, πιστοποίηση για την ασφάλεια 

των εγκαταστάσεων µε εξειδικευµένες µετρήσεις στους ηλεκτρολογικούς πίνακες και εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά 

κτίρια, (πίνακες χαµηλής τάσης) µε στόχο να δηµιουργηθούν για τον ∆ήµοΒέροιας πρωτοπόρες λύσεις για την µείωση 

των δαπανών και την αύξηση της ποιότητας και για την πιο αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, χρειάζεται να διατηρεί συνεργεία ελέγχου και να έχει τα απαιτούµενα από το 

αρµόδιο Υπουργείο ανάπτυξης και τις κείµενεςνοµοθετικές διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά προσόντα (πιστοποιήσεις). 

[Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/65),Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884/Β/15.05.2011), Ν. 3982(ΦΕΚΑ΄143/17-06-

2013)] 

Ο έλεγχος, καταγραφή, πιστοποίηση θα γίνεται σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις 

διατάξεις των Ελληνικών Κανονισµών ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς του αρµόδιου 

Υπουργείου ανάπτυξης. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία ώστε να µην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 

απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισµένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος του θα αναγράφει «Προς 

Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών» ή «Προς τηΤεχνική υπηρεσίατμήμα Η/Μ Έργων» και Προσφορά για την 

«Εκπόνηση ελέγχου , επανελέγχου  και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, 

∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµουΒέροιας». 

Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση εργασίες 

συµφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 και της παρούσας µελέτης. Σηµειώνεται ότι η 

δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος του παρόντος 

έργου, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο  µέρος  της  προς  υπογραφή  σύµβασης.  Επίσης,  σε αυτή  

την  περίπτωση  η τιµήµονάδας της προσφοράς του αναδόχου για τις προς εκτέλεση εργασίες θα παραµένει 

σταθερήµέχρι την περαίωση του παρόντος έργου. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχουθα 
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους τηςσύµβασης. 

Γενικά στην τιµή του ελέγχου, επανελέγχωντης ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής περιλαµβάνονται, η 

οπτική επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και του αγωγού 

προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών προστασίας. Επίσης στην τιµήσυµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της 

αντίστασης γείωσης της εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και γενικά περιλαµβάνει όλα τα 

αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται ότι ολόκληρη η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται 

από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6 (βλέπε πίνακα 1). Τα όργανα 

µέτρησης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα 

συντάσσεται:α)έναπρωτόκολλοελέγχουστοοποίοθαπεριλαµβάνονταιτααποτελέσµατατηςοπτικήςεπιθεώρησης, τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης 

και όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της εγκατάστασης, β) η υπεύθυνη δήλωση 

αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, γ) η έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης, δ) το µονογραµµικό σχέδιο 

πινάκων και ε) σχέδιο κάτοψης ισχυρών ρευµάτων και γενικώς ότι προβλέπεται για την πλήρη εφαρµογή του ΕΛΟΤ HD 

384 (βλέπε µελέτη – συγγραφή υποχρεώσεων). Επιπλέον όλα τα παραπάνω α - ε  θα υποβάλλονται  στην αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 

Η παροχή υπηρεσίας περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήμου Βέροιας. οικονοµικού έτους 2018στον ΚΑ: 

30.7411.048της υπηρεσίας  µε τίτλο «Εκπόνηση ελέγχου - επανελέγχου  και  πιστοποίησης  των  ηλεκτρικών  

εγκαταστάσεων  κατά  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD384,∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας »και ποσό 74.400,00 €. Η 

έγκριση δαπάνης ύψους συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) είναι για τον συνολικό προϋπολογισµό, 

για τον έλεγχο επανελέγχους και πιστοποίηση της ασφαλείας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε εξειδικευµένες 

µετρήσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια (πίνακες χαµηλής) του ∆ήµου Βέροιας, το οποίο αφορά τοοικονοµικό έτος 2018 και θα 

περαιωθεί το πολύ εντός δώδεκα (12) µηνών, των εργασίµωνηµερών αυτών. 

 

Βέροια, 06-06- 2018 

 

 

  

 

Ο Συντάξας 
Ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας 

 

Κωνσταντίνος Σαχινίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Βικέλα 4 , 59100 Βέροια  

Πληροφορίες: Σαχινίδης Κ.  

Τηλέφωνο:2331350556  

Fax: 2331021777 

E-mail: sahinidis@veria.gr 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο, επανέλεγχοασφαλείας εγκαταστάσεων 

και εξειδικευµένων µετρήσεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεωνσεΔηµοτικά κτίρια(πίνακες χαµηλής τάσης) µε 

στόχο να δημιουργηθούν για το Δήμο Βέροιας πρωτοπόρες λύσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής,  την 

µείωση των δαπανών και την αύξηση της ποιότητας και την πιο αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των συστηµάτων των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων, προϋποθέτει τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων (πίνακες χαµηλής τάσης) του ∆ήµουΒέροιας», παροχή υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης σύµφωνα 

µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, για τις εγκατεστηµένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια του 

∆ήµουΒέροιας. 

Η παρούσα επίσης αφορά τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο καταγραφή πιστοποίηση των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια, που θα είναι και οδηγός για την ετήσια συντήρηση των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία είναι απαραίτητο να γίνεται µία φορά κάθε χρόνο ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία όλων των συστηµάτων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (Παράγραφος 61.1.1) κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται µετά την 

αποπεράτωση της και πριν τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί, στο µέτρο του δυνατού, ότι 

έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του πρότυπου. Τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της 

ηλεκτροδότησης πριν την επανασύνδεση, εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη ή αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, 

εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεοµηνίες (πληµµύρες, σεισµούς), µετά από σοβαρά ατυχήµατα ή συµβάντα 

(πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), µετά από καταγγελία φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη«Εκπόνηση ελέγχου, 
επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών 
κτιρίων και σχολικών συγκροτηµάτων του ∆ήµουΒέροιας» 

ΔΑΠΑΝΗ : 60.000,00 € 

Οικονομικό έτος : 2018 

Κ.Α : 30/7411.048 

Ημερομηνία : 06/06/2018 

Αριθ. Μελέτης :76 

mailto:sahinidis@veria.gr
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Η µη διενέργεια των ελέγχων και των επανελέγχων όπως έχουν οριστεί νοµοθετικά, µπορεί να 

δηµιουργήσειπροβλήµατα στους εµπλεκόµενους (ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, ηλεκτρολόγους κ.λ.π.) ιδιαίτερα αν 

συµβείατύχηµα. 

Επομένως μια ηλεκτρική εγκατάσταση µπορεί να είναι ή να γίνει επικίνδυνη. Με συστηµατικούς αρχικούς 

ελέγχους και επανελέγχους µπορεί να αυξηθείδραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Από την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου θα προκύψει: 1. Να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες, οι πυρκαγιές 

και τα ατυχήµατα στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 2. Να διασφαλισθούν οι ιδιοκτήτες και οι ασφαλιστικές 

εταιρίες για την ποιότητα των εγκαταστάσεων, 3. Να αναδειχθεί το έργο και η αξία τόσο των ηλεκτρολόγων µηχανικών 

όσο και των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, 4. Να αποµονωθεί η ευκαιριακή αγορά τόσο στις υπηρεσίες όσο και στα 

υλικά που σχετίζονται µε τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 5. Να βελτιωθεί η ποιότητα των 

ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων. 

Ο Δήμος Βέροιας έχει στην κυριότητά του κτίρια με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για τα οποία μέχρι σήμερα δεν 

έχουν εκδοθεί Πρωτόκολλα Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Η μη ύπαρξη εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων τεχνιτών για τη συγκεκριμένη τεχνική εργασία, στο Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Δήμου Βέροιας, καθώς και μη εξοπλισμένων με τη κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδομή (σύγχρονα εργαλεία μηχανήματα ελέγχου – πιστοποίησης) ώστε να διενεργηθεί πιστοποίηση ελέγχου – 

επανελέγχου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του για την 

εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στα Δημοτικά κτίρια του 

Δήμου Βέροιας, μας οδηγεί στην ανάγκη της σύνταξης μελέτης και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.   

Ο έλεγχος, καταγραφή και η πιστοποίηση αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, 

πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και 

πινάκων, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) και θα µπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα επίπεδα διορθωτικής, 

προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προσφέροντάς: Αύξηση του χρόνου 

ζωής των µηχανηµάτων, Εξοικονόµηση ενέργειας έως και 40% ετησίως και µείωση του κόστους χρήσεώς τους, 

Μείωση εµφάνισηςανεπιθύµητων βλαβών, Μεγιστοποίηση αξιοπιστίας εξοπλισµού. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 

2.1 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τιςδιατάξεις: 

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD384 

 Το Π. ∆. 171/ΦΕΚ 84 Α’/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.) και άλλες σχετικές 

διατάξεις», ιδίως δε το 15οάρθρο. 

Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας ∆ήµων καιΚοινοτήτων».  
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 Το Π. ∆. 229/ΦΕΚ 194 Α’/22-9-1999 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 1ης παραγράφου του 15ου 

άρθρου του Π. ∆.171/1987». 

 Το Ν. 1418/ΦΕΚ 23 Α’/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφώνθεµάτων». 

 Το Π. ∆. 609/ΦΕΚ 223 Α’/1985 «Κατασκευή δηµοσίωνέργων». 

 Το Ν. 2229/ΦΕΚ 138 Α’/1994 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1994 και άλλες διατάξεις». 

 Το 15ο άρθρο του Π. ∆. 218/ΦΕΚ 187Α’/1999. 

 Την Υπουργική Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 137/28-3-1986 «Καθορισµός ποσών για 

απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή έργωνσυντήρησης». 

 Την Υπουργική Απόφαση ∆17α/7/96/Φ.Ν. 294/ΦΕΚ Β’ 547/27-8-1992 «Τροποποίηση της 

Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 απόφασης Υπ. ΠΕ. ΧΩ. ∆. Ε. για τον καθορισµό ποσών για την απευθείας 

ανάθεση µικρών έργων ή έργων συντήρησης των Ο. Τ.Α.». 

 Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµωνκαιπράξεωντωνκυβερνητικών,διοικητικώνκαιαυτοδιοικητικώνοργάνωνστοδιαδίκτυο«Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

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

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

 του Π∆ 28/80 

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

 Το άρθρο 117 του Ν. 4412/ΦΕΚ 147/ 8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 
 

2.2 Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται αµοιβαία ότι 

ισχύουν είναι: 

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

2) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και 

πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας ΠολιτικούΜηχανικού» 

3) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία92/57/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 τωνΟ.Κ.Ω.). 

6) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικέςδιατάξεις. 

7) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών& Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ∆6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ Β’ 

407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής ΑπόδοσηςΚτιρίων». 

8) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας καιΝαυτιλίας 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) απόφασης του 
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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)». 

11) Ο Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων&  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίωνΣυµβάσεων – 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&∆ικτύωνµεθέµα«Κράτηση0,10%στιςσυµβάσειςπουυπάγονταιστο Ν. 4013/2011 για τις 

λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής∆ηµοσίωνΣυµβάσεων.».  

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 υποχρεωτικήεφαρµογή σε όλα τα 

∆ηµόσια Έργα».  

 

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ.   Τεχνική   περιγραφή   –   Τεχνικές   Προδιαγραφές    -    µελέτη 

 

Άρθρο 4ο : Εκτέλεση της σύµβασης Χρόνος εκτέλεσης εργασιών της σύµβασης 

4.1 Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τα ∆ηµοτικά κτίρια του ∆ήµουΒέροιας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊστ/νης Αρχής, Τεχνικής 

Υπηρεσίας 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 στην γενικότερη περιοχή των 

∆ηµοτικών κτιρίων και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης. 

Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, 

καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό µέσα σε 15 ηµέρες. 

Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη ο ∆ήµαρχος ή ο έχων την εντολή µετά από 

απόφαση ∆ηµάρχου. 
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Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι από την εποµένη της υπογραφής έως το τέλος του 

δωδεκαµήνου (12 µήνες) µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης έως και ένα (1) µήνα. Ο  

εργοδότης δικαιούται µονοµερώς να ανανεώσει την σύµβαση κατά ένα (1) µήνα εάν αρνηθεί ο Ανάδοχος. Σε 

προθεσµία µιαςεβδοµάδας από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, αν δεν ορίζεται σ΄ αυτό διαφορετικά, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Αν η 

ηµεροµηνία έναρξης της συµβατικήςπροθεσµίας παροχής υπηρεσιών µετατεθεί χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς 

να αναφέρεται στην προκήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισµού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση 

προθεσµίας. Σε προθεσµία 5 ηµερών από την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος υποχρεούται να έχει ξεκινήσει τον 

έλεγχο καταγραφής πιστοποίησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ∆ηµοτικά κτίρια σύµφωνα µε το υποβληθέν 

χρονοδιάγραµµα το οποίο θα εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

4.2 Εκπρόσωποι τουαναδόχου 

Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο 

της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου, ο οποίος 

µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών. 

Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις 

ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω 

εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η 

σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των µελών του σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας. 

Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταµένου της ∆.Υ. Οποιαδήποτε 

αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίωςστονεργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων 

της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την 

γνωστοποίηση των µεταβολών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό τουµε 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή 

του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση, να διευθετούν για λογαριασµό του 

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του 

εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύµβασης. 

 

4.3 Επίβλεψη τηςΣύµβασης 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την 

εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. 

 

4.4 Τήρηση Ηµερολογίου-Βιβλίου συντήρησης, Υποβολή Εκθέσεων από τονανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την τήρηση Ηµερολογίου και την υποβολή εργασιών και εκθέσεων 

αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
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Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι στη διάθεση του ∆ήµου κάθε µέρα του χρόνου, όλες τις ώρες και θα ανταποκρίνεται άµεσα 

σε κάθε κλήση που αφορά έλεγχο, καταγραφή, πιστοποίηση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ∆ηµοτικά κτίρια 

του ∆ήµουΒέροιας, και θα φροντίζει για την γρήγορη ολοκλήρωση τους. 

Ο ανάδοχος αναλόγως του ελέγχου και πιστοποίησης, µία (1) φορά, ή δύο (2) φορές εβδοµαδιαίως, θα 

παραδίδει στον υπεύθυνο του ∆ήµου Βέροιας ( Κ. Σαχινίδης, Βικέλα 4, 1ος όροφος, τηλ. 2331350556) υπογεγραµµένα, 

πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και 

ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων) για κάθε ηλεκτρολογικό πίνακα ή εγκατάσταση σύµφωνα και µε τον πίνακα 

2, που θα αποδεικνύουν την εύρυθµη, ασφαλή και καλή λειτουργία του. (βλέπε στα Παραρτήµατα – Προσαρτήµατα 

σελίδες 1 έως 7). Επίσης θα δίδονται στον υπεύθυνο του ∆ήµουΒέροιας ( Κ. Σαχινίδης, Βικέλα 4, 1ος όροφος, τηλ. 

2331350556) και σε ψηφιακή µορφή όλα τα ανωτέρω (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, 

ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων). 

Ο ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει, να ενηµερώνει, να καταχωρεί µία (1) φορά, ή δύο (2) φορές 

εβδοµαδιαίως, αναλόγως του προκύπτοντος – ελέγχου – καταγραφής – πιστοποίησης, τις επισκέψεις – εργασίες 

ελέγχου αποτελεσµάτων σε σχετικό βιβλίο. 

Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει να επιδίδει τάπροβλεπόµενα πιστοποιητικά κάθε εγκατάστασης στην αρµόδια 

υπηρεσία ελέγχου κατά τον νόµο. 

 

Προσωπικό – Συνεργείο – Υποχρεώσεις του Αναδόχου – Υλικά και Μηχανήµατα 

5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε 

τηνυποβολήτηςπροσφοράςτου.Ηεµπειρίακαιενγένειταπροσόντατουπροσωπικούαυτούτελούν υπό την ρητή ή και 

σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆ιευθύνουσα Τεχνική Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 

εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της.Ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα την λειτουργία, τη συντήρηση 

και φύλαξη του εργασιακού του χώρου και επαφίεται στον ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα 

λειτουργίας, συντήρησης του έργου σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να 

υπάρχει δυνατότητα άµεσηςεπέµβασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η 

σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήµουΒέροιας και µε τον όρο ότι ο 

ανάδοχος θα έχει την αστική και ποινικήευθύνη. 

 

Τόσο ο υπεύθυνος της επίβλεψης του αναδόχου για τις εργασίες ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης όσο και ο 

υπεύθυνος της επίβλεψης του εντολοδόχου για τις εργασίες ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης πρέπει να είναι 

καλοί χρήστες της Ελληνικής γλώσσας. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ’ άτοµο και της νοµιµότητα 

του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου. 

5.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που 

δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της 
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οµάδας. Η Τεχνική Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει 

τηναναπλήρωσήτουµεαντίστοιχοστέλεχοςίσηςτουλάχιστονεµπειρίας.Ανηαποχώρησηέγινε µε ευθύνη του αναδόχου 

και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. 

5.3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την παροχή 

υπηρεσίας, ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης των εγκαταστάσεων που περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια,  µισθούς,  

εισφορές,  έξοδα  κίνησης  προσωπικού  και µεταφορά υλικών, µηχανηµάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει – 

επανελέγχει , καταγράφει και πιστοποιεί τις εγκαταστάσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε προσωπικό 

επιστηµονικό, εργατοτεχνικό κ.λ.π., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό για τη νόµιµη, οµαλή και 

εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων της παροχής υπηρεσίας.  Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί 

ότι µέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο ∆ήµος Βέροιας 

έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεσηαποποµπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και µη 

τίµιουµέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

συµµορφωθεί, ο ∆ήµος Βέροιας έχει το δικαίωµα να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων µε 

άλλα που θα αµείβονται από το ∆ήµο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

Ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων 

της σύµβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέτει το απαιτούµενο γι’ αυτό 

προσωπικό. 

Την πρώτη εβδοµάδα της σύµβασης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών των ηλεκτρικών πινάκων, µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων αυτών το πρόγραµµα ελέγχου, 

καταγραφής, πιστοποίησης όλων των επιµέρους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα εφαρµόζεται κατά τη 

διάρκεια της σύµβασης και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραµµα αυτό 

επιτρέπονται µόνο µετά από επανεξέταση των δεδοµένων και σύµφωνηγνώµη ή και επιθυµία της επίβλεψης. 

Σε περίπτωση βλάβης µετά τον έλεγχο σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα,µηχάνηµα,εξάρτηµακ.λ.π. 

αυτού, η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά και προσωπικό του εντολέα (εργοδότη), δηλαδή από τον ∆ήµο Βέροιας, 

έπειτα θα ακολουθεί επανέλεγχος της εγκατάστασης που περιλαµβάνεται στην τιµή της µελέτης. 

Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµακ.λ.π. αυτού, 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά και προσωπικό του αναδόχου, σε περίπτωση 

άρνησης αυτού από τον ∆ήµο Βέροιας τα οποία θα διεκδικήσει µετέπειτα από τονΑνάδοχο. 

5.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες 

σχετικούς κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 

Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να υποδεικνύεται µε τους σχετικούς ελέγχους.Αυτή υπόκειται και στον 

άµεσο έλεγχο του εργοδότη ο οποίος µπορεί να απαγορεύσει τον ανάδοχο να το χρησιµοποιήσει πριν ακόµα να 

ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντάς ταµακροσκοπικά. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως 

µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
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Άρθρο6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε µήνα και κατόπιν της 

ολοκλήρωσης των σχετικών  εργασιών της παροχής υπηρεσίας, µετά την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 

υπηρεσιών. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση του οικείου χρηµατικούεντάλµατος. 

Η αµοιβή για τον ανάδοχο είναι δεσµευτική µέχρι την οριστική ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 

υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας 

 

Άρθρο7ο: Ανωτέραβία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 

εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η 

ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 

που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. 

στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον 

εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 

τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενοςανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο: Αναθεώρησητιµών 

Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση της συµφωνηθείσαςαµοιβής και οποιαδήποτε αξίωση του συντηρητή 

αναδόχου πέραν του αντιτίµου της υπηρεσίας που θα παρέχει για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση. Σε περίπτωση 

παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήµατος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές, 

επιβαρυνόµενες µε τόκο µε νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίαςυπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία που οι οφειλές 

κατέστησαν ληξιπρόθεσµες. 

 
Άρθρο9ο: Τρόπος πληρωµής 

Στο ποσό της αµοιβήςσυµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν 

υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την 

διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο10ο: Φόροι, τέλη,κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την 

κείµενηνοµοθεσία και όπως στο ανάλογο άρθρο της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 11ο: Επίλυσηδιαφορών 
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Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Άρθρο 12ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασηςκαθορίζεται σε 5% επί του συµβατικούπροϋπολογισµού της 

προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ η τυχόν έκπτωση του αναδόχου. Παρέχεται δε µε εγγυητική 

επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προµήθειας µετά την οριστική 

παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 

Ο χρόνος µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή είναι ίδιος µε το χρόνο εκτέλεσης της 

ανατιθέµενης στον ανάδοχοεργασίας. 

 

Άρθρο 13ο – Παρακράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων 

Σύµφωνα µε τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) προβλέφθηκε η σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίωνΣυµβάσεων. Ενεργοποιήθηκε παρακράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς 

και κάθε συµπληρωµατικήςσύµβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων και για 

προϋπολογισµό ίσο ή µεγαλύτερο των χιλίων(1.000) ευρώ. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από τον Ο.Τ.Α. κατά 

την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικόλογαριασµόµε 

αριθµό 155540127-55 της Εθνικής Τράπεζας σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο του υπουργείου 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

Άρθρο 14ο – Συµµόρφωση µε ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 

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)». Να προσκοµίζετε στην Υπηρεσία πριν την 

εκτέλεση των εργασιών, καθαιρέσεων, κλπ, δήλωση συνεργασίας µε εγκεκριµένοσύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 

ΑΕΚΚ. 
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Άρθρο 15ο - Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικήςπροθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας ή ο ανάδοχος 

δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδούς υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Π∆ 28/80 

 

Βέροια 06-062018 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο Συντάξας 
Ο Προϊστάμενος Η/Μ Έργων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΟΔιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας 

Κωνσταντίνος Σαχινίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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 Τόπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηµερ/νία . . . . . . . . . . Τόπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηµερ/νία . . . . . . . . . . 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (Συµπληρώνεται εφόσον υπάρχει) 

ΕΙ∆ΟΣ Τάση 
(V) 

Ισχύς 
(KW) 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εφεδρική χρήση)   

Μεταγωγικός διακόπτης : ΝΑΙ □ ΟΧΙ □   

Φωτοβολταϊκή µονάδα   

Προστ. έναντι νησιδοποίησης : ΝΑΙ □  ΟΧΙ □ 

Κατά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

Άλλος τύπος 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

Προστασία απόζευξης :ΝΑΙ  □ ΟΧΙ □   

 

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής 

Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης . . . . . . . . . . . . 
(Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) 

Ο δηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος 
εγκαταστάτης 

(Σφραγίδα, υπογραφή) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Α∆ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
(Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) 

Αφορά:    Νέαεγκατάσταση□ Τροποποίηση □ 
Επέκταση □ Επανέλεγχο □ 
Προς τη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Περιοχή/Πρακτορείο 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ο υπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

δηλώνω υπεύθυνα, µε γνώση των συνεπειών των νόµων για 

ψευδή δήλωση, ότι: 

1. ∆ιαθέτω άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δεν έχει ανα- 

σταλεί η ισχύς της και δεν υπόκειµαι στους περιορισµούς 

της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.∆. της 4/25 Νοεµ- 

βρίου1949. 

2. Η περιγραφόµενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται 

από εµένασήµερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται 

στο(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγ- 

χου και περιγράφεται στην έκθεσηπαράδοσης. 

3. ∆ίνω την εγγύηση σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4483/ 

1965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκα- 

τάσταση θα λειτουργήσει µε ασφάλεια καιαπρόσκοπτα. 

4. Έχει(ουν) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύµατος 

σε εφαρµογή της ΚΥΑ ΦΑ΄50/12081/642/26.7.2006. 

5. Έχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγρά- 

φονται στη δήλωση αυτή µε βάση την υφιστάµενηΝοµοθε- 

σία, έχω ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση µε βάση την 

υφιστάµενηΝοµοθεσία και την κρίνω ασφαλή και κατάλ- 

ληλη για χρήση. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου και των µε- 

τρήσεων είναι σύµφωνα µε την υφιστάµενηΝοµοθεσία και 

αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α)ελέγχου. 

6. Έχω ενηµερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστα- 

σης για την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης µε βάση τις ισχύουσες σήµερα Υπουργικές 

Αποφάσεις 

7. Ένα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής µαζί µε το(α) 

ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου 

και την έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον παραπάνω 

ιδιοκτήτηήχρήστη,καθώςκαιταπρωτότυπααυτώνγιατη 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τα οποία πρέπει να κατατεθούν 

εντός ενός έτους από την έκδοσή τους και αναλαµβάνω την 

ευθύνη της φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνω έως την 

ηµεροµηνία του επόµενουεπανέλεγχου. 

Έγγραφα που συνοδεύουν την Υ∆Ε 

1. Μονογραµµικό(ά) εγκατάστασης 

2. Μονογραµµικό(ά) πίνακα(ων) 

3. Πρωτόκολλο(α) ελέγχου (σελίδ. . . .) 

4. Έκθεση παράδοσης (σελίδ. . . . .) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 

Αριθ. παροχήςεγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ονοµατ. ιδιοκτήτηεγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ονοµατ. χρήστηεγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

∆ήµος ή Κοινότ.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Περιοχή/∆ιαµέρισµα:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Οδός – Αριθ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τ.Κ.:  . . . . . . . . . Όροφος:  . . . . . . .   Αρ. διαµερίσµ.:  . . . . . . . 

Κατηγορία χώρου:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Επόµενος επανέλεγχος έως: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Άρθρο 5 της Υ.Α Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β΄ 470/2004) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: 

Αριθµός άδειας:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ειδικότητα: . . . . . . . . . . . . . . . .  Κατηγορία: . . . . . . . . . . . . . . 

Ηµεροµηνία έκδοσης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ηµεροµηνία λήξης ισχύος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Όριο ισχύος άδειας σε KW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τύπος & Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή ΑΠΥ) . . . . . . . . . . . . . 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τάση (V)/Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac . . . . / . . / . . . . / . . . . Συν. 

εγκατ. ενεργός/φαινόµενη ισχύς: . . . . . . KW/ . . . . . . 

KVAΕγκατεστηµένη ισχύς(KW): 

Φωτισµού . . . . . . . . Συσκευών . . . . . . . Κίνησης . . . . . . . . . 

Συνολ. εγκατεσ/νη ισχύs παραγωγικής διαδικασίας: . . . . . . . 

KW(µόνο για Ε.Η.Ε που υπόκεινται στο Ν. 3325/2005) 

Ισχύς µεγαλύτερου κινητήρα: . . . . . . . . . KW(εάν υπάρχει) 

Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα: ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Γραµ. γενικ. πίν.–Μετρητή(πλήθος xδιατ.αγωγών): . . . . . . . . . . . mm

2
 

Γεν. ασφάλεια ή Αυτόµ. διακόπτης ισχύος γεν. πίνακα: . . . . . . .Α 

Σύστ. σύνδεσης γείωσης : (Άµεση)ΤΤ □  (Ουδετ/ση)ΤΝ □  ΙΤ □
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Έκθεση ΠαράδοσηςΗλεκτρικήςΕγκατάστασης                     Σελίδα 1 από...... 

 

Έκθεση παράδοσης Nο 

...… 

Ιδιοκτήτης Χρήστης

 

…......................................…… 

Αρ. παροχής: ......................... 

∆ιεύθυνση: ............................ 

................….…………......… 

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο..…… Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 

……………………………………….…....…….. 

Αριθ. άδειας: ................... 

Κατηγορία: …........…...… 

Ειδικότητα: ..................… 
Κατηγ. Εγκατ/σης: .……..…….. 

  

 

Χώρος/τµήµα

εγκατάστασης 

Αριθµόςηλεκτ. 

συσκευών & υλικών 
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ΙΡ
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ό
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ό
 

Πίνακας διανοµής 
                    

∆ιακόπτης απλός                     

∆ιακόπτης διπλός 
                    

∆ιακόπτηςαλλε - 

ρετούρ ακραίος 

                    

∆ιακόπτηςκοµµυτατ
έρ 

                    

Ρυθµιστής 
έντασηςφωτισµού 

                    

Μπουτόν 
                    

Ανιχνευτής 
κίνησης 

                    

 

 

Πρίζα 

σούκο 

µονή 
                    

διπλή 
                    

τριπλή 
                    

Θερµοστάτηςχώρο
υ 
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ρ
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µ

µ
ές

 

σ
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θ
ερ

ώ
ν
 

η
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ώ
ν
 

σ
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σ

κ
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Κουζίνα 
                    

Θερµοσίφωνο 
                    

Πλυντήριο 
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Κλιµατιστικό 
                    

Ανελκυστήρας 
                    

                     

                     

Φ
ω

τι
σ

τι
κ
ό
 σ

η
µ

εί
ο
 

Απλό 
                    

Πολλαπλό 
                    

>0,5 KW 
                    

 Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς (KW)  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση παραλήφθηκε έτοιµη προς χρήση σύµφωνα µε την 

παρούσα έκθεσηπαράδοσης   
Παράδοση πρόσθετης τεκµηρίωσης (π.χ. σχέδια)   

Ο αδειούχοςηλεκτρολόγοςεγκαταστάτης O παραλαµβάνων την έκθεση παράδοσης ιδιοκτήτης ήχρήστης 

 

 

 

(Σφραγίδα,Υπογραφή) (Όνοµα,Υπογραφή) 

 

 

 

 

Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... Τόπος.......................................................Ηµερ/νία........................ 

. 
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Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤHD384                 Σελίδα 1 από....... 
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Πρωτόκολλο ελέγχου Nο…... 

µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & 

την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 

Ιδιοκτήτης  Χρήστης

 

.......……………....................................…… 

Αρ. παροχής:.................................... 

∆ιεύθυνση:......................................... 

.........................………......…………… 

Αρχικός έλεγχος 

Επανέλεγχος 

Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 

…………………………………………...…....…….. 

Αρ. άδειας: ...................... 

Κατηγορία: …........………. 

Ειδικότητα: ...................… Κατηγορία Εγκατάστασης 

…………………………………………. 
Αιτίαελέγχου: Τροποποίηση   Επέκταση   Αλλαγή κατηγορίας

Ονοµαστικήτάση: …………. (V) ∆ίκτυοτροφοδοσίας: TT-Σύστηµα TN-Σύστηµα IT-Σύστηµα

1. Οπτικόςέλεγχος: καλά   όχι 

1.1. Μέτρα προστασίαςαπό  
ηλεκτροπληξία 

1.2. Μέτρα προστασίαςαπόπυρκαγιά  
 

1.3. Επιλογήδιατοµώναγωγών  

1.4. Επιλογή &ρύθµισητωνδιατάξεων  
προστασίας 

καλά    όχι 

1.5. Όργαναδιακοπής &  
αποµόνωσης 

1.6. Επιλογήυλικούβάσει  
εξωτερικών επιδράσεων 

1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν&ΡΕ  

1.8. ∆υνατότητα αναγνώρισης.  
κυκλωµάτων 

καλά    όχι 

1.9. Κύρια &συµπληρ.ισοδυναµικές  

συνδέσεις 

1.10.1Σχέδια,διαγράµµατα,πινακίδα  

δοκιµής RCD 

1.11. Επάρκειασυνδέσεωναγωγών  

1.12. ∆υνατότητα πρόσβασης&χειρισµών  

Παρατηρήσεις: ……………….........…………… …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ∆οκιµές: καλά   όχι 

2.1. Έλεγχοι,δοκιµέςπολικότητας  

2.2. ∆οκιµέςλειτουργίαςδιατάξεων  
διαφορικού ρεύµατος 

καλά    όχι 

2.3.Κατεύθυνση φοράςτων3φ  

κινητήρων 

2.4. Κατεύθυνση πεδίουφοράς3φ  

πριζών 

καλά όχι 

2.5. ∆οκιµέςλειτουργίας  

2.6. ∆οκιµέςδιακοπής&  
αποµόνωσης 

Παρατηρήσεις: ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

3. Μετρήσεις: καλάόχι 

3.1. Συνέχεια αγωγώνπροστασίας 

& συνδέσειςκύριαςκαι  

συµπληρ. ισοδυναµικής συνδ. 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..………………… 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

3.5. Αντίσταση γείωσης………..Ω Είδοςγείωσης: θεµελιακήράβδος     ηλεκτρόδιο   (άλλο)...............................................................

Παρατηρήσεις : 
................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

Α
ρ
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ς
 

 

 

 

Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης, 

Χρήση 

Γραµµή τροφοδοσίας/ 

καλώδιο 

3.2 Αντίστα- 

ση 

µόνωσηςRis

o(MΩ) 

∆ιάταξη προστασίας 

από υπερένταση 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 

ρεύµατος (RCD) 

3.4 

Βρόγχος 
σφάλµ. 

Από- 

κλιση 

 

Τύπος 

καλωδίου 

Α
ρ

ιθ
. 
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ω

γ
ώ

ν
 

∆
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Είδος/ 

Χαρακτηρι- 

στική 

 

 

In 

(A) 

 

Ονοµαστι- 

κόρεύµαIn

(A) 

& τύπος 

 

 

I∆N 

(mA) 

 

 

Imess 

(mA) 

 

 

Umess

(V) 

 

Zs(Ω) 

ή 
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Ik(Α) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Χρησιµοποιηθέντα 

όργανα µετρήσεων 

Όργανο Τύπος Σειριακόςαριθµός 

............................... ................... ...................................... 

Όργανο Τύπος Σειριακόςαριθµός 

............................... .......................................................... 

Αποτελέσµατα: 

∆εν διαπιστώθηκανελλείψεις/σφάλµατα 

∆ιαπιστώθηκανελλείψεις/σφάλµατα 

Ηµεροµηνία επικόλλησης ετικέτας 

ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανοµής 

....................................... 

Επόµενος επανέλεγχος έως 

 

....................................... 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 

κατά τον χρόνο ελέγχου ναι    όχι    

Ο ελεγκτής αδειούχοςηλεκτρολόγοςεγκαταστάτης O παραλαµβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ήχρήστης 

 

 

(Σφραγίδα,Υπογραφή) (Όνοµα,Υπογραφή) 

 

 

 

 

Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... 
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Είδος/ 
Χαρακτηρι- 

στική 

 
 

In 
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κόρεύµαIn(

A) 
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I∆N 
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Είδος/ 
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59 

 

 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής ΕγκατάστασηςκατάΚΕΗΕΣελίδα 1 από....... 

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο…... 
µε βάση τον Κανονισµό ΕΗΕ/1955 & 
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 

Ιδιοκτήτης Χρήστης
 
.......……………….................................…… 

Αρ. παροχής:.................................... 
∆ιεύθυνση:........................................ 
.........................………......…………… 

Επανέλεγχος 
Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 
…………………………………………...…....…….. 

Αρ. άδειας: ....................... 
Κατηγορία: …........………. 
Ειδικότητα: ...................… Κατηγορία Εγκατάστασης 

…………………………………………. Αιτίαελέγχου: Επανέλεγχος Αλλαγή κατηγορίαςεγκατ/σης

Ονοµαστικήτάση: ..…………. (V) ∆ίκτυοτροφοδοσίας: TΤ-Σύστηµα TΝ-Σύστηµα IT-Σύστηµα

1. Οπτικόςέλεγχος: καλάόχι 

1.1. Μέτρα προστασίας απόηλεκτροπληξία  

(άρθρα 7, 8, 9 & 10) 

1.2. Μέτρα προστασίας απόπυρκαγιά  

(άρθρο 11) 

1.3. Φωτισµός ασφαλείας, οδηγίες&  
προειδοποιητικές πινακίδες (άρθρα12, 13 

1.4. Γειώσεις προστασίας (άρθρα 16 έως &28)  

καλά όχι 

1.5. Επιλογή διατοµών αγωγών (άρθρα21,  

22, 125 έως & 134) 

1.6. Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου&  

γείωσης (άρθρα 21 & 22) 

1.7. Εγκαταστ. ζεύξεως, πίνακεςδιανοµής,  
διακόπτες (άρθρα 29 έως & 37 και 43 έως & 

1.8. Επιλογή &ρύθµιση τωνδιατάξεων  

προστασίας (άρθρα 50 έως & 61) 

καλά όχι 

1.9. Μηχανές &εξαρτήµατα(άρθρα 104 έως &113)  

1.10. Γραµµές εντός οικοδοµών(άρθρα 175 έως&  

178) 

1.11. Ειδικές διατάξεις για χώρουςορισµένης  
κατηγορίας (άρθρα 179 έως & 274) 

1.12. Πινακίδα δοκιµήςRCD(ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642  
της 26/07/2006) 

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

2. ∆οκιµές:            καλά   όχι 

2.1. Έλεγχοι, δοκιµές διακοπής φάσεων/ουδετέρου  

                                                 καλά    όχι 

2.2. ∆οκιµές λειτουργίαςδιατάξεων  

διαφορικού. ρεύµατος (RCD) 

καλά όχι 

2.3. ∆οκιµές λειτουργίαςγραµµών  

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

3.Μετρήσεις: καλάόχι 

3.1 Συνέχεια αγωγώνγείωσης  
(άρθρα 19,20,21) 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………….. 

………………………….....…………………….………………………………………….. 

3.5 Αντίστασηγείωσης…………..Ω 
Είδος γείωσης:  θεµελιακήράβδοςηλεκτρόδιο (άλλο).................................................(άρθρο 

19 & ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) 
( 

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

Α
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Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης, 
Χρήση 

Γραµµή τροφοδοσίας/ 
καλώδιο 

3.2 Αντίστα- 
ση µόνωσης 

Riso(MΩ) 
(άρθρο 304) 

∆ιάταξη προστασίας 
από υπερένταση 

(άρθρα 50 έως & 61) 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 
ρεύµατος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 

50/12081/642 της 26/07/2006) 

 

3.4 Βρόγχος 
σφάλµατος 

Από- 
κλιση 

 
 

 
Τύπος καλωδίου 
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Χρησιµοποιηθέντα 
όργανα µετρήσεων 

Όργανο Τύπος Σειριακόςαριθµός 

.................................. ................... ................................... 

Όργανο Τύπος Σειριακόςαριθµός 

............................... ...................... ....................................... 

Αποτελέσµατα: 
∆εν διαπιστώθηκαν ελλείψεις/σφάλµατα 
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις/σφάλµατα 

Ηµεροµηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον 
κεντρικό πίνακα διανοµής 

....................................... 

Επόµενος επανέλεγχος έως 
 
....................................... 
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Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου ναι όχι 


Ο ελεγκτής αδειούχοςηλεκτρολόγοςεγκαταστάτης Oπαραλαµβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ήχρήστης 

 
 

 
(Σφραγίδα,Υπογραφή) (Όνοµα,Υπογραφή) 

 
 
 

 
Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... 
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Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης, 

Χρήση 

Γραµµή τροφοδοσίας/ 

καλώδιο 

3.2 Αντίστα- 

ση 

µόνωσηςRi

so(MΩ) 

(άρθρο 304) 

∆ιάταξη προστασίας 

από υπερένταση 

(άρθρα 50 έως & 61) 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 

ρεύµατος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 

50/12081/642 της 26/07/2006) 

 

3.4 Βρόγχος 

σφάλµατος 

Από- 

κλιση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

( Στοιχεία προσφέροντος): 

 
Επωνυμία………………………………………… 
Διεύθυνση…………………………… 
Τηλέφωνο…………………………. Fax…………………………. 
Α.Φ.Μ…………………………. 
Δ.Ο.Υ……………………………….. 

 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
α/α 

 
Περιγραφή 

 

Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή
Μονάδας 

Προσφοράς 
(€) 

Συνολική 
Τιµή

Προσφοράς 
(€) 

 

 
1 

Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384,∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµουΒέροιας. Μέτρηση 
ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, διαφόρων ενεργών 
γραµµών και φορτίου 

 
Τεµάχιο 

κατ’ 
αποκοπή 

 

 
96   

Σύνολο  

Φ. Π. Α. 24 %  

Γενικό 
Σύνολο 

 

 

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των όρων συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγρα- 
φών της υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφασης 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)», τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 

 
Ο 
 

Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 

(σφραγίδα-υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6053 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΙΚΕΛΑ 4 59132 ΒΕΡΟΙΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

- Τηλέφωνο:2331350556 

- Ηλ. ταχυδρομείο: sahinidis@veria.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.veria.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης Παροχή υπηρεσιών για τη «Εκπόνηση 

ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 

384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας» 

CPV): 50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

κτιρίων 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC003660310] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:sahinidis@veria.gr
http://www.veria.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα 

έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 
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ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα  
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παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή 

τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση,που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]     
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i 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 

103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xiii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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xxviii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 

παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν 

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα 

τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 

συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 

την εν λόγω πρόσβαση. 


