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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

στα κτίρια της ΠΕ Σερρών (σύνταξη των ΥΔΕ με τα συνοδευόμενα σχέδια και τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων που πρέπει να κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ), ποσού 13.392,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021. 

(CPV:33158000-2, Κωδ.NUTS:EL526). 
 

 
    Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειμένου να προχωρήσει στον επανέλεγχο των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων στα κτίρια της ΠΕ Σερρών (σύνταξη των ΥΔΕ με τα συνοδευόμενα σχέδια και τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων που πρέπει να κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ), ποσού 13.392,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών 

οικ. έτους 2021 
 

 και έχοντας υπόψη: 

 
1)το ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», 
2)το π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3)το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4)το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
5)το 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 άρθρου 1, 

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 εμπορικές συναλλαγές»,  
6)το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

7)το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 
τους με κλήρωση», 

8)το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
9)το ν. 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”, 
10)το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 

11)το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 
12)το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

13)το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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14)το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 
7 και 13 έως 15, 

15)το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
16)το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

17)το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
18)το άρθρο 13, παρ.6, του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Ά/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

19)το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’/ 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

20)την με αρ. 76928 (Β’ 3075/13.7.2021) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

21)την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
22) Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 που αφορά τις απαιτήσεις των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

23) Το άρθρο 5 της αρθμ . Φ.7.5/1816/88  υπουργική απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 470/ 2004 τ.Β’) 
που αφορά τους επανελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

24) Το άρθρο 1 της αρθμ . Φ.50/503/168  υπουργική απόφασης του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας (ΦΕΚ 844/ 2011 τ.Β’) που αφορά την σύνταξη της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και τα 
περιεχόμενα της Έκθεσης Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του των Πρωτοκόλλων Ελέγχου της 

ηλεκτρικής εγκατάστασης, που παραδίδονται μαζί με την Υ.Δ.Ε. στον διαχειριστή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
25)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 ρητά παραπάνω. 

 
 

Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις: 
 

α) Τη με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί 

«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 

β) ) Την αρ.14/4/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 
προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 2021, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 46/11/2-8-2021 

(ΑΔΑ: ΩΞ367ΛΛ-ΕΝΕ),  

γ) Το αρίθ. πρωτ. 341831(3248)/8-6-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008728460) αίτημα έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης, 
(Πρωτογενές αίτημα) τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα κτίρια της ΠΕ Σερρών 

(σύνταξη των ΥΔΕ με τα συνοδευόμενα σχέδια και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πρέπει να 
κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ), ποσού 13.392,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εις βάρος των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021.  

δ) Τη με αρ. πρωτ. 511042(4122)/13-8-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ: 6ΞΕ27ΛΛ-Τ3Κ και 
ΑΔΑΜ:21REQ009074333 που καταχωρήθηκε με α/α 3036 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

ΠΚΜ. 
  

 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τον επανέλεγχο των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα κτίρια της ΠΕ Σερρών (σύνταξη των ΥΔΕ με τα συνοδευόμενα σχέδια 

και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πρέπει να κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ), ποσού 13.392,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών 

οικ. έτους 2021, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Διοικητηρίου 

1 3.000,00 € 3.000,00 € 
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2 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης Δ/νσης 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών - ΚΤΕΟ 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

3 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 

(πρώην ΥΕΒ) 

1 1.500,00 € 1.500,00 € 

4 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

παρατήματος 

Διοικητηρίου (τέρμα 

Ομονοίας) 

1 1.500,00 € 1.500,00 € 

5 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης Εργοταξίου 

ΥΤΕ (τέρμα Ομονοίας) 

1 1.500,00 € 1.500,00 € 

6 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης ΓΑΟ 

Σιδηροκάστρου 

1 300,00 € 300,00 € 

7 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου 

Σιδηροκάστρου 

1 200,00 € 200,00 € 

8 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου Ροδόπολης 

1 200,00 € 200,00 € 

9 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου Ηράκλειας 

1 200,00 € 200,00 € 

10 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου Νέας Ζίχνης 

1 200,00 € 200,00 € 

11 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου Νιγρίτας 

1 200,00 € 200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.800,00€ 

Φ.Π.Α. (24%): 2.592,00€ 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕ Φ.Π.Α.: 13.392,00€ 
 

 

Το σύνολο της δαπάνης για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στα κτίρια 

της ΠΕ Σερρών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 10.800,00 € άνευ Φ.Π.Α. ή 13.392,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ. 721 και ΚΑΕ 0879.α.01, του 
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Σερρών και υπάρχει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 

511042(4122)/13-8-2021, με ΑΔΑ: 6ΞΕ27ΛΛ-Τ3Κ και ΑΔΑΜ:21REQ009074333 που καταχωρήθηκε με α/α 
3036 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ. 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

     Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 
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1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει:  
 

Α) ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους : 

 
α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό μητρώο) 

Για τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για τους διαχειριστές 
και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

 

β) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες 
καταστάσεις από παρόμοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 

     
        γ)  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  

        ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) 

  
        δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του  

        Ν.4412/2016) 
 

ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 
στ) Δεν έχει επιβληθεί  σε βάρος τους η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. 
 

Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των ανωτέρω        
         περιπτώσεων α) και β) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι  

         εγκαταστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά. 

 
Β) Νομιμοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων τα 

οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.   
 

Γ) Φωτοτυπία της θεωρημένης άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 1ης ειδικότητας 1ης ομάδας 

σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013, κατ΄ ελάχιστον. 
 

Δ) Φωτοτυπία του πιστοποιητικού διακρίβωσης του ειδικού οργάνου μέτρησης ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων. 

 

 
Τα αποδεικτικά μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, που απαιτούνται - δηλαδή α) ποινικό μητρώο 

(Για τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκομίζεται ποινικό μητρώο για τους διαχειριστές 
και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.), β) πιστοποιητικό 

δικαστικής φερεγγυότητας (περί μη πτώχευσης και μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες), που εκδίδεται από αρμόδια (δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενημερότητα, δ) 
φορολογική ενημερότητα, ε) πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο - θα προσκομιστούν μόνο 

από τον οικονομικό φορέα στον οποίο θα ανατεθεί ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης. 

 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά των περιπτώσεων α) και β) πρέπει να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, των περιπτώσεων γ) και δ) να είναι εν 

ισχύ την ημέρα της υποβολής τους και των περιπτώσεων ε) τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή τους.   

 
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

Αναδόχου, συμπληρωμένα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος . 
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Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι με την κατάθεση των προσφορών τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 
 

 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, 
από την επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών.  

 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. 
 

 
 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του Πίνακα, εντός της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά για μέρος του Πίνακα. Κάθε ενδιαφερόμενος 

θα αποστείλει την προσφορά του σε ένα κύριο σφραγισμένο φάκελο. 

 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο γραφείο 203 2ος όροφος, 
Κ.Καραμανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362 μέχρι και τις 16-9-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 

μ.μ.. 

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα 
απορρίπτονται ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών τις 
17-9-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 

www.pkm.gov.gr 
 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
   Η σύμβαση αφορά στην σύνταξη των απαιτούμενων ΥΔΕ (Υπεύθυνη δήλωση Εγκαταστάτη) με τα 

συνοδευόμενα σχέδια και τα αποτελέσματα μετρήσεων που πρέπει να κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ. Με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις η διενέργεια των ελέγχων θα γίνει από αδειούχο εγκαταστάτη και κατ’ ελάχιστο θα 

περιλαμβάνει: 

• Μέτρηση της αντίστασης γείωσης. 

• Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης. 

• Μέτρηση του διαφορικού ρεύματος. 

• Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος σε κάθε κύκλωμα. 
 

Όλες οι μετρήσεις που απαιτούνται από την ΥΔΕ, θα διενεργηθούν με ειδικό διαπιστευμένο όργανο που θα φέρει ο 

εγκαταστάτης. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις αποδεκτές 
τιμές που ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, η αναθέτουσα αρχή θα αναλάβει την συμμόρφωση των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και ο επανέλεγχος θα διενεργείται εκ νέου. Ο επανέλεγχος, όπου απαιτηθεί, θα διενεργείται μέχρι 
και τρεις φορές για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. Στην συνέχεια 

ο αδειούχος εγκαταστάτης για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου αρμοδιότητας της ΠΕ Σερρών, συντάσσει την 

ΥΔΕ που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων και μαζί με τα συνοδευόμενα ηλεκτρολογικά σχέδια τις 
καταθέτει στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Σερρών. Το έργο των επανελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε 

κτιρίου, θα παραληφθεί με την προσκόμιση αποδεικτικών κατάθεσης των ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ Σερρών και 
φωτοαντιγράφων των ΥΔΕ (πρωτόκολλα δοκιμών και ελέγχων). 

http://www.pkm.gov.gr/
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 Οι εργασίες ελέγχου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31-12-2021. Ο επανέλεγχος των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων θα γίνει στις κατά τόπους Υπηρεσίες της ΠΕ Σερρών όπως αυτές φαίνονται στον ανωτέρω 
πίνακα.  

 
 

 

                                                                                                 Ο Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                                                        Π.Ε. Σερρών 

 
 

                                                                                               Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Α/Α Υπηρεσία Ποσότητα Προσφερόμενη τιμή 
μονάδας χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ 

1 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Διοικητηρίου 

1   

2 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης Δ/νσης 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών - ΚΤΕΟ 

1   

3 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 

(πρώην ΥΕΒ) 

1   

4 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

παρατήματος 

Διοικητηρίου (τέρμα 

Ομονοίας) 

1   

5 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης Εργοταξίου 

ΥΤΕ (τέρμα Ομονοίας) 

1   

6 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης ΓΑΟ 

Σιδηροκάστρου 

1   

7 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου 

Σιδηροκάστρου 

1   

8 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου Ροδόπολης 

1   

9 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου Ηράκλειας 

1   

10 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου Νέας Ζίχνης 

1   

11 

Έλεγχος Ηλεκτρικής 

Εγκατάστασης 

Κτηνιατρείου Νιγρίτας 

1   

ΣΥΝΟΛΟ:  

Φ.Π.Α. (24%):  

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕ Φ.Π.Α.:  
 

 

 
Ημερομηνία…………………… 

 
                                     Υπογραφή 
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