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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 
«Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας» 
 

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της 
υπηρεσίας :  «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 
Βέροιας» με προϋπολογισμό μελέτης 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένων του 
Φ.Π.Α).  

2. Ταξινόμηση υπηρεσίας κατά CPV :[ 50711000-2]- Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) είτε να παραλάβουν 
αυτά όπως και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4 1ος όροφος Γραφείο 2 από τον κ. Σαχινίδη 
Κωνσταντίνο τηλ επικοινωνίας 2331350556 αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται μέχρι 
μια ημέρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού , δηλαδή έως την Τετάρτη 
26/09/2018 . 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα 
λήξης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας 
στον 1ο όροφο  οδός Βικέλα 4, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με απόλυτο ποσό προσφοράς σε 
σχέση με το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης σε  έντυπο  της υπηρεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 125, του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη προσφορά). 

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς οι οποίοι 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.  
 
 

Βέροια : 10/09/2018        

Αρ. Πρωτ. : 24071 



 
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 κράτοςμέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενηπερίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
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. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής. 

8. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ με Κ.Α. 30/7411.048. 
Η υπηρεσία υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 

9. Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι 1 (ένα) έτος . 

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των 
οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 
του Ν.4412/16) 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Βέροιας. 

 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 


