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 Θεσσαλονίκη, 11-6-2021 

Αρ. πρωτ. 1140/11-6-2021  

                     

 

                 ΠΡΟΣ 

                 ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση 

υπηρεσίας επανελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου 

Εγκαταστάτη για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ επί της οδού Νικολάου Γερμανού 1, π.δ. 4500,00€  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%» . 

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης,  

προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την διενέργεια επανελέγχου των 

Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κλειστών επαγγελματικών χώρων που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία,  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5  της με αριθμό Φ.7.5/1816/88/2004(ΦΕΚ 470Β’) Υπουργικής 

Απόφασης, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια πρέπει να διενεργείται επανέλεγχος των Ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων κλειστών επαγγελματικών χώρων που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, σύμφωνα με τις 

τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου, με σκοπό την εξασφάλιση και την διατήρηση 

της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Η παρούσα ανάθεση αφορά την εκπλήρωση της υποχρέωσης της ΔΕΠΘΕ για έλεγχο της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης και έκδοσης της αντίστοιχης Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΗΕ) των 

κλειστών επαγγελματικών χώρων που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, όπως περιγράφεται ρητά στο αρ. 5 της 

Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004. Η εν λόγω ανάθεση αφορά τις φάσεις: α) τον έλεγχο ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και της σύνταξης τεχνικής έκθεσης παρατηρήσεων και β) της σύνταξης της ΥΔΗΕ και των 

εγγράφων μέσης τάσης. 

Στην πρώτη φάση διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384 και συντάσσεται η τεχνική έκθεση παρατηρήσεων για συμμόρφωση. Συγκεκριμένα σε αυτό 

περιλαμβάνονται οι εξής έλεγχοι της εγκατάστασης: 

• Έλεγχοι χωρίς διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης 

1. Μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης στον ισοδυναμικό ζυγό γενικού πίνακα χαμηλής τάσης 

2. Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος (άρθρο 612.6.3) 

3. Μέτρηση διαφοράς δυναμικού μεταξύ μπάρας ουδετέρου και μπάρας γείωσης του Γενικού 

Πίνακα Χαμηλής Τάσης 

4. Μέτρηση διαφοράς δυναμικού μεταξύ μπάρας ουδετέρου και μπάρας γείωσης όλων των 

υποπινάκων διανομής χαμηλής τάσης 

5. Μετρήσεις τάσης, έντασης, συχνότητας 
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6. Έλεγχος ασφάλειας και συμμόρφωσης του γενικού πίνακα ΧΤ και των υποπινάκων 

διανομής ΧΤ με τις βασικές διατάξεις ΕΛΟΤ (ύπαρξη διακοπτών διαρροής, τύπος 

χρησιμοποιημένων αγωγών, τοποθέτηση ασφαλιστικών διατάξεων, ορθότητα τύπου 

πίνακα σε σχέση με τις συνθήκες περιβάλλοντος κοκ). 

• Έλεγχοι με διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης 

1. Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης (άρθρο 612.3) 

2. Έλεγχος αποτελεσματικότητας διακοπής διατάξεων διαφορικού ρεύματος (χρονική 

απόκριση και ένταση ρεύματος διαρροής) 

3. Έλεγχος συνέχειας αγωγού γείωσης (άρθρο 612.2). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι με διακοπή λειτουργίας διεξάγονται χωρίς τάση που 

προδιαγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, πραγματοποιούνται μόνο εφόσον γίνει διακοπή της 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Λόγω της ανάγκης εικοσιτετράωρης αδιάλειπτης λειτουργίας της ΔΕΠΘΕ 

ως ενημερωτικός οργανισμός, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί κατάλληλο σχέδιο ελαχιστοποίησης του 

χρόνου διακοπής. Επίσης, κατά τη σύνταξη της εν λόγω τεχνικής έκθεσης, θα πρέπει να προβλεφθεί η 

πρόθεση της ΔΕΠΘΕ για άμεση εγκατάσταση κεντρικής μονάδας υποστήριξης αδιάλειπτης τροφοδοσίας 

(Uninterruptible Power Supply - UPS), η οποία δεν θα πρέπει να διαταράξει τη διαδικασία έκδοσης της 

ΥΔΗΕ στη δεύτερη φάση της ανάθεσης. 

Βάσει των πορισμάτων τεχνικής έκθεσης παρατηρήσεων, η ΔΕΠΘΕ οφείλει να προϋπολογίσει, να 

προκηρύξει και να αναθέσει συναφές έργο με αντικείμενο τη συμμόρφωση βάσει των παρατηρήσεων της 

τεχνικής έκθεσης. Παράλληλα με αυτό προτείνεται να εξεταστεί και η ανάθεση έργου προμήθειας και 

εγκατάστασης της κεντρικής μονάδας UPS, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί στην τελική ΥΔΗΕ. 

Η ολοκλήρωση των ενδιάμεσων αυτών ενεργειών θα σηματοδοτήσει την έναρξη της δεύτερης φάσης της 

τρέχουσας ανάθεσης, η οποία αφορά την έκδοση της ΥΔΗΕ η οποία θα αποτελείται από τα εξής:  

• Βασικό Έντυπο, 

• Έκθεση Παράδοσης, στην οποία θα συνοψίζεται το σύνολο των καταναλώσεων και γίνεται 

εκτίμηση της εγκατεστημένης ισχύος, 

• Πρωτόκολλα Ελέγχου, για τον κάθε πίνακα ξεχωριστά στα οποία θα αναγράφονται όλα τα 

αποτελέσματα των ελέγχων και μετρήσεων, 

• Μονογραμμικά διαγράμματα των πινάκων, 

• Μονογραμμικό διάγραμμα εγκατάστασης, 

• Μελέτη της παρ. 7 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. Φ Α′ 50/ 12081/642/26.7.2006 (ΦΕΚ 1222/Β/5-9-2006) 

όπως τροποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 130414/2019 (ΦΕΚ 4825/Β` 24.12.2019) περί προαιρετικής 

χρήσης ΔΔΡ. 
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Ενδεικτικός προϋπολογισµός : 4.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

Α/α Περιγραφή 
Κωδ. 

CPV 

 Ενδεικτική 

τιµή 

µονάδας 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Ποσότ

. 

Συνολική 

αξία (χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 

Έλεγχος ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης για  έκδοση Υπεύθυνης 

∆ήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 

(Υ∆ΗΕ) σύµφωνα µε το αρ. 5 της Υ.Α. 

Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 

71321000-

4 
2.540,32 € 1 2.540,32 € 

2 

Έκδοση Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ∆ΗΕ) 

σύµφωνα µε το αρ. 5 της Υ.Α. 

Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 

71321000-

4 
1.088,71 € 1 1.088,71 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.629,03 € 

ΦΠΑ 24% 870,97 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.500,00 €  

 

Η αιτούµενη προµήθεια εµπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (CPV): 70%, 30% 

� 71321000-4: “Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις κτιρίων” 

� θα βαρύνει τον 0439.01: “Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων” 

του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021. 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 16/6/2021 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα 

Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή 

ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση renaaba24@gmail.com (το εμπρόθεσμο των προσφορών 

κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος). 

Η προσφορά κατατίθεται σε ένα αντίγραφο εντός σφραγισμένου φακέλου και πρέπει να αναγράφονται σε 

αυτή τα παρακάτω: 

α. Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα, 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και 

Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης), 

γ. Το θέμα της ανάθεσης υπηρεσίας  επανελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης Υπεύθυνης 

Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ επί της οδού Νικολάου 

Γερμανού 1, π.δ. 4500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%» . 

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. 
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ε. H προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι σε ευρώ(€) και να αναγράφεται τόσο η καθαρή αξία όσο και η 

αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . 

στ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος θα είναι 2 μήνες με έναρξη ισχύος την ημερομηνία 

κατάθεσης. 

ζ. Τα στοιχεία του αποστολέα(σφραγίδα και υπογραφή). 

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν 

μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 2 

και 3, του Ν.4412/2016. 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του 

(άρθρο 80 Ν. 4412/2016) ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παρ.7αγ, 

Ν.4605/2019). Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, 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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται 

επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις: α) περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

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

• Φορολογική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 

• Ασφαλιστική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 

• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

(π.χ. ΓΕΜΗ) 

Επί της προσφερόμενης καθαρής αξίας των υπηρεσιών, υπολογίζονται οι νόμιμες κρατήσεις:  

• Φόρος υπηρεσιών 8%, 

• Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ  0,06%(η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%).  

• Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%(η κράτηση υπάγεται σε  χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%). 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Προμηθειών και Υπηρεσιών(ΕΔΑΠΥ) που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.168/2021 ΑΔΣ(ΑΔΑ:9ΦΣΔΟΡΣΔ-ΛΥΙ). 

Η κατακύρωση των ανωτέρω θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ, η οποία θα 

κοινοποιηθεί εγγράφως στον ανάδοχο. Τέλος, καλείται ο ανάδοχος να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης 

της υπηρεσίας. 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠΘΕ 

 

 

                       ΜΗΝΑΣ ΣΑΜΑΝΤΖΙΔΗΣ 


