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1.  ΣΔΚΣΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο  πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Λέζβνπ , πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηε παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο 

ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο θαη έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θηηξίνπ  δηόηη ε 

ππεξεζία απηή δελ δύλαηαη λα θαιπθζεί από ην πθηζηάκελν πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ, αθνύ ε 

ηδηόηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαζίζηαηαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δλεξγεηαθνύ 

Δπηζεσξεηή, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4409/2016 (ΦΔΚ 136Α/28-07-2016). 

Η έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ , ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4122/2013 (ΦΔΚ 42Α/ 19-02-2015). Οη ππεξεζίεο 

ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο παξέρνληαη από πηζηνπνηεκέλν κεραληθό, ελεξγεηαθό επηζεσξεηή, ν 

νπνίνο δηαζέηεη ηε ζρεηηθή άδεηα θαη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Η πηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ή 

θηηξηαθήο κνλάδαο θαζνξίδεηαη από ηνλ Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (Κ.ΔΝ.Α.Κ.) θαη 

γίλεηαη κε ρξήζε εηδηθνύ ινγηζκηθνύ θαη εμνπιηζκνύ. 

 

2.  ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Η εθπόλεζε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο κε ηίηιν: «Ακνηβέο κεραληθώλ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ)» πνπ επηζπκεί λα αλαζέζεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο , απνζθνπεί ζηελ 

απόθηεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θηηξίνπ ή θηηξηαθήο κνλάδαο, ζην νπνίν 

απεηθνλίδεηαη ε ελεξγεηαθή θαηάηαμή ηνπ. 

 Ο Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο πνπ ζα αλαιάβεη, νθείιεη λα δηελεξγήζεη Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε 

θαη πξέπεη λα εθδώζεη ηα απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ) γηα ηα εμήο αθίλεηα: 

 α/α Περιγραθή ακινήηοσ Δμβαδό 

1 Δπηκειεηήξην Λέζβνπ   1200κ2 

ύνολο: 1.200μ2 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο κειεηεηήο ζα 

πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο εγγεγξακκέλνο ζην αληίζηνηρν κεηξών 

ηνπ ΤΠΔΔΝ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία: Δλεξγεηαθνύ Δπηζεσξεηέο Κηηξίσλ Γ’ Σάμεο, όπσο 

νξίδεηαη ζηα άξζξα 52 θαη 54 ηνπ Ν. 4409/2016. 

Ο κειεηεηήο ζα αθνινπζήζεη ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δηαδηθαζία 

(ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ από ην Γήκν Μπηηιήλεο  επηηόπηεο επηζθέςεηο θαη έιεγρνη ζηα θηίξηα, 

ειεθηξνληθή απόδνζε αξηζκνύ πξσηνθόιινπ από ηελ ΔΤΠΔΝ, ζπκπιήξσζε εληύπσλ, ζπζηάζεηο 

βειηίσζεο θιπ) θαη ε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο 
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ζα γίλεηαη από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ε νπνία ζα δηαηππώλεη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο 

εθόζνλ απαηηείηαη.  

Σν Σκήκα Δζόδσλ, Πεξηνπζίαο θαη Σακείνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  ζα παξέρεη ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο θαη βξίζθνληαη ζηε 

δηάζεζή ηνπ (π.ρ. ζηνηρεία θαηαλαιώζεσλ θιπ). Δπίζεο, ζα παξέρεη θάζε βνήζεηα γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ηνπ Αλαδόρνπ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο.  

Η ζπλνιηθή κειέηε ζα απαξηίδεηαη από ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε γηα θάζε έλα θηίξην από ηα 

πεξηγξαθόκελα. 

Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

- ρεδηαζηηθή απνηύπσζε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θηηξηαθήο κνλάδαο ζε θαηάιιειε θιίκαθα 

δεδνκέλνπ όηη ε πξναλαθεξόκελε εκβαδνκέηξεζε είλαη ελδεηθηηθή. Καηαγξαθή όισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ (κέγεζνο, εγθαηαζηάζεηο, θσηνγξάθεζε ρώξνπ θιπ) θαη ηελ 

εθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θηηξηαθήο κνλάδαο. 

- Σελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θηηξηαθήο κνλάδαο 

- Σελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θηηξίνπ ή θηηξηαθήο κνλάδαο 

- Σε ζύληαμε ζπζηάζεσλ πξνο ην Γήκν γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ 

θηηξίνπ ή θηηξηαθήο κνλάδαο. 

 

3.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα γηα ηελ νινθιήξσζε  ηεο ππεξεζίαο από ηνλ αλάδνρν ζα είλαη ζε δηάζηεκα 

ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

Γηα ην  θηίξην ή θηηξηαθή κνλάδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ  ζα παξαδίδνληαη: 

1. Σξία (3) πξσηόηππα Πηζηνπνηεηηθά Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ 

Δπηζεσξεηή θαη πξνζθόκηζε ειεθηξνληθνύ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ από ην πιεξνθνξηαθό 

ζύζηεκα, www.buildingcert.gr ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη θσδηθόο αζθαιείαο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ 

Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο, γηα λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο εγθπξόηεηαο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ 

Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θαη ε πξόζβαζε ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ. 

2. Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζε κνξθή pdf όπσο εθηππώλεηαη από ην ζύζηεκα. 

3. Σειηθό XML αξρείν πνπ δεκηνπξγήζεθε από ην ινγαξηαζκό ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Αξρείνπ Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξήζεσλ www.buildingcert.gr πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο επηζεώξεζε ζην ζύζηεκα. 

4. Έθζεζε ζπζηάζεο πξνο ην Γήκν γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ ή 

θηηξηαθήο κνλάδαο. 
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4.   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ- ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Βάζεη ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222Α/12-11-2012) έρνπλ θαηαξγεζεί νη ειάρηζηεο λόκηκεο ακνηβέο 

ησλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 100/2010 (ΦΔΚ 177Α/06-10-2010). Γηα 

ηνλ ιόγν απηό ε πξνεθηίκεζε ηεο ακνηβήο ζπληάζζεηαη βάζεη ησλ νξηδόκελσλ ζηελ απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ ΓΝγ/32129/ΦΝ466/04-05-2017 (ΦΔΚ 2519Β/20-07-2017) 

«Έγθξηζε θαλνληζκνύ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ 

ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

Ν.4412/2016» θαη ηελ ηηκή ζπληειεζηή (ηθ) ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ 

θαη Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2019, ηθ=1,218 (Δγθύθιηνο 3/19-03-2019, ΑΓΑ:ΩΜΦΔ465ΥΘΞ-113).   

 

α/α Πεξηγξαθή αθηλήηνπ Μνλάδα κέηξεζεο 

ζε 

Αλζξσπνεκέξεο 

εξγαζίαο  

Πνζόηεηα Σηκή κνλάδνο  

=300*ηθ= 

383,10 

Γαπάλε (€) 

1 Δπηκειεηήξην Λέζβνπ Αλζξσπνεκέξεο 

εξγαζίαο κεραληθνύ 

εκπεηξίαο έσο 10έηε 

6 383,10 2.298,60 

πλνιηθή Πξνεθηηκώκελε Ακνηβή: 2.298,60 

Απξόβιεπηα 15%: 344,79 

πλνιηθή Ακνηβή: 2.643,39 

ΦΠΑ 24%: 634,41 

Γενικό ύνολο: 3.277,80 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ηερληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν: 

«Ακνηβέο κεραληθώλ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ)» ζα γίλεη από  

πόξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ  Δπελδύζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ΒΟΡΔΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 κε θσδ.5029220. 

 

5.  ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

Η αλάζεζε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ηερληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν 

«Ακνηβέο κεραληθώλ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ)» ζα δηεμαρζεί είηε 

κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, είηε κε απεπζείαο αλάζεζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, δεδνκέλνπ όηη ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο 

ρσξίο ΦΠΑ είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00€). 
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ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ε επηινγή ηνπ 

αλαδόρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά. 

 

6.  ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Ιζτύοσζα νομοθεζία 

Η δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο δηέπεηαη από ην παξαθάησ λνκνζεηηθό πιαίζην: 

 Σν Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/8-6-2006) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

 Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 ((ΦΔΚ 133Α/19-07-2018) «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζκηζε ηεο Γεκνθξαηίαο-Δλίζρπζε ηεο 

πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ (Πξόγξακκα 

Κιεηζζέλεο Ι)» 

 Σνλ Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), όπσο απηόο εγθξίζεθε κε ηελ 

αξηζκ. Γ6/Β/νηθ.5825/30-3-2010 Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη ΤΠΔΚΑ 

(ΦΔΚ 407Β/9-4-2010) θαη ηζρύεη  

 Σηο Σερληθέο Οδεγίεο (ΣΟΣΔΔ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. ηνπ ΤΠΔΚΑ κε αξηζκ. νηθ. 

2618/23-10-2014 (ΦΔΚ 2945Β) γηα ηελ «Έγθξηζε θαη εθαξκνγή ησλ Σερληθώλ Οδεγηώλ 

ΣΔΔ γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απόδνζε Κηηξίσλ» θαη ηζρύνπλ. 

 Σνλ Ν. 4409/2016 (ΦΔΚ 136Α/28-11-2016) «Πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα ζηηο ππεξάθηηεο 

εξγαζίεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ, ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2013/30/ΔΔ, ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.δ. 148/2009 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» 

 

Γιοίκηζη ζύμβαζης παροτής σπηρεζίων 

Η δηνίθεζε, ε παξαθνινύζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ηερληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ 

ππεξεζηώλ αζθνύληαη από ηε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Προθεζμίες-τρονοδιάγραμμα 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε ζαξάληα (40) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.  
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Ο αλάδνρνο κειεηεηήο δελ έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα εθπόλεζεο ηεο 

ππεξεζίαο, ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ εθπόλεζεο ηεο. 

Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο ρνξεγείηαη κε ηελ ηήξεζε ηεο 

λόκηκεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4412/2016 ύζηεξα από αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ κειεηεηή, 

πνπ ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. 

 

Ποινικές ρήηρες 

 Αλ ν αλάδνρνο παξαβηάδεη κε ππαηηηόηεηά ηνπ ηηο πξνζεζκίεο ηεο ζύκβαζεο, επηβάιινληαη εηο 

βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 

Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο. Η επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηνλ εξγνδόηε ην δηθαίσκα 

λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.  

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηνπ θαζαξνύ ρξόλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη γηα αξηζκό εκεξώλ ίζν κε ην 

είθνζη ηνηο εθαηό (20%) απηήο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα αλεξρόκελε ζε πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό 

(10%) επί ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Γηα ηηο επόκελεο εκέξεο θαη κέρξη αθόκα δέθα 

ηνηο εθαηό (10%) ηνπ θαζαξνύ ρξόλνπ, ε πνηληθή ξήηξα νξίδεηαη ζε πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό 

(20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Αλ ε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

θαζπζηεξεί πέξαλ ηνπ «ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%)» ηνπ θαζαξνύ ρξόλνπ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

έθπησζεο.  

Η κέζε εκεξήζηα αμία ηεο ζύκβαζεο πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο κε ηνλ 

αξηζκό ησλ εκεξώλ ηνπ θαζαξνύ ρξόλνπ, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν «Πξνζεζκίεο- 

Υξνλνδηάγξακκα». Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Καηαβολή ηης αμοιβής ηοσ αναδότοσ 

Η ακνηβή γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζα θαηαβιεζεί ζπλνιηθά.  

Γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία ινγαξηαζκνύο, ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη δηαθξηηά νη ακνηβέο γηα ην επηκεηξνύκελν 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Οη θξαηήζεηο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη είλαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

Έκπηωζη ηοσ αναδότοσ-Γιαλύζη ηης ζύμβαζης 

Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξώλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο 

γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηε ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

θεξύζζεηαη έθπησηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Ο εξγνδόηεο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη θαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ηερληθώλ 

θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Παραλαβή ηοσ ανηικειμένοσ ηης ζύμβαζης 

Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ηερληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ 

ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη από θαηάιιειν επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο. Ωο εθ 

ηνύηνπ, ε Πξντζηακέλε Αξρή απαηηείηαη λα νξίζεη ηξηκειή ad hoc επηηξνπή γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ηερληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν «Ακνηβέο 

κεραληθώλ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ)». Δηδηθόηεξα, ε επηηξνπή 

απηή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από έλαλ (1) δηπισκαηνύρν κεραληθό, έλαλ (1) αξκόδην ππάιιειν 

ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ θαη έλαλ (1) αξκόδην ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ, Πεξηνπζίαο θαη 

Σακείνπ. 

 

Δπίλσζη διαθορών 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Μυτιλήνη,18-08-2020 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

            

 

 

Σακτικός Γεώργιος  

Μηχανολόγος  Μηχανικός Σ.Ε. 

 

Μακρή Δέοποινα 

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ 
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