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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

 
Εφετείο Κέρκυρας  

ΦΟΡΕΑΣ: Τριμελής Επιτροπή του αρθρ. 64 Ν. 3900/2010 του 
Εφετείου Κέρκυρας) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 23Β 
Πόλη: Κέρκυρα 
Ταχυδρομικός Κωδικός: 49132 
Χώρα: EΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: 2661098855 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: spoulimenou@5412.syzefxis.gov.gr 
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Πουλημένου Σοφία Μαρία 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://efeteio-kerkyras.gov.gr/ 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 00:01

ημέρα Τετάρτη

και ώρα 

ημέρα Δευτέρα

και ώρα 11:00
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περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Ειδικά για 
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης  ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται  
ιδίως  οι λόγοι που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄)  όπως η τελευταία ισχύει μετά την αντικατάστασή της 
δυνάμει του άρθρου 39 Β) του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄). 
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Δεν απαιτούνται. 
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Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον ΕΦΚΑ. 
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Α/Α Αποδέκτης Σύντομη
Περιγραφή
Σύμβασης

Διάρκεια
Εκτέλεσης
Σύμβασης
(από έως)

Συμβατική αξία
χωρίς Φ.Π.Α.

(σε περίπτωση 
συμμετοχής σε 

ένωση 
να δηλωθεί
η συμβατική 

αξία 
συμμετοχής 
στην ένωση)

Συνοπτική
Περιγραφή
Συμμετοχής

–
επιμερισμός 

των 
υπηρεσιών

(σε 
περίπτωση 

ένωσης)

Τυχόν 
συνοδευτικά 

έγγραφα
(τύπος & 

ημερομηνία)
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών  η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ( προσωρινό 
ανάδοχο )  μέσω της λειτουργικότητας της  Επικοινωνίας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν  τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2. . της 
παρούσας διακήρυξης  ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης  καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
της παραγράφου 2.3 αυτής. 

Ειδικότερα  το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF  σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2. της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα  στην αναθέτουσα αρχή  σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο  στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας  τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού  τα στοιχεία και δικαιολογητικά  τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)  
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν  η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις  με την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016  εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα  μέσω της λειτουργικότητας της 
 Επικοινωνίας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ  προς την αναθέτουσα αρχή  για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας  συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών  για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών  κατά την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016  ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης  κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016  τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας  εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά  ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία   ή

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  δεν αποδεικνύεται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 
την παράγραφο (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις  τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί   οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές)  δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του . 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.3 της παρούσας διακήρυξης  η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού  στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 
της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
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Τα Δικαστικά Μέγαρα Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.

Υδραυλικές εγκαταστάσεις στο σύνολο τους (π.χ. ύδρευσης  αποχέτευσης  όμβριων  κ.λπ.).

Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης (π.χ. καλωδιώσεις  πίνακες  σειρήνες  πυρανιχνευτές  κ.λπ.) 
πυρόσβεσης (π.χ. υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου  SPRINKLERS  κατάσβεσης με INERGEN και 
με F 200  κ.λπ.) στο σύνολο τους.

Εγκαταστάσεις θέρμανσης αερισμού κλιματισμού στο σύνολο τους

Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων στο σύνολο τους (π.χ. υποσταθμού  ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών κτιρίου και computer room  εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού  αλεξικέραυνου  
καλωδιώσεων κτιρίου  κλπ.).

Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικής ενδοεπικοινωνίας  και εγκατάσταση ΟΑΤΑ  
μεγαφωνικού και καταγραφικού συστήματος ακροατηρίων  ωρολογίων  κεραιών) και σύστημα 
αριθμού ένδειξης δίκης.

Αδιάλειπτος παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (UPS).

Εγκατάσταση BM
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Στη συνέχεια παρατίθεται Σχέδιο ενδεικτικών εργασιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού των 

Δικαστικών Μεγάρων  στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά η περίοδος συντήρησης καθώς και το 
απαραίτητο είδος παροχής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Επιθεώρηση ενδείξεων οργάνων Μηνιαία Οπτικός Εργασία

Έλεγχος χειριστηρίων γειωτών Εξαμηνιαία Χειρισμοί Εργασία

Καθαρισμός χώρου  περιβλήματος 
και εσωτερικών κυψελών

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια
Εργασία
υλικά

Καθαρισμός οργάνων και 
εξαρτημάτων

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος κατάστασης ακροκιβωτίων Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση αντίστασης γείωσης Ετήσια Μέτρηση Εργασία

Έλεγχος συνέχειας γείωσης Ετήσια Μέτρηση Εργασία

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Καθαρισμός Έλεγχος χώρου Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος του εξαερισμού και μέτρηση 
θερμοκρασίας του χώρου

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος περιμετρικής γείωσης στο 
χώρο το Μ/Σ και γείωσης μεταλλικών 
τμημάτων

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια
Εργασία
υλικά 
καθαρισμού

Καθαρισμός έλεγχος κελύφους 
Μ/Σ μονωτήρων ακροκιβωτίων καλω
διώσεων κοχλιών και σύσφιξη αυτών

Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος της ρητίνης του Μ/Σ Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση γειώσεων ουδετέρου 
κόμβου και μεταλλικών μερών

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος ρύθμιση σχέσης Μ.Τ Χ.Τ Μ/Σ Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των 
τυλιγμάτων του  (Μ.Τ Χ.Τ Μ/Σ)και 
των καλωδίων αυτού

Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση της αντίστασης των πηνίων 
του Μ/Σ

Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος θερμοαντιστάσεων που 
χρησιμοποιούνται για την μέτρηση 
της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων 
του Μ/Σ

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση θερμοκρασίας Μ/Σ Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος και δοκιμή οργάνων
συστημάτων προστασίας Μ/Σ

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία
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ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

Έλεγχος ρύθμιση λειτουργίας 
αυτόματου ρυθμιστή cos Φ

Τριμηνιαία
Έλεγχος μέσω αυξομείωσης 
φορτίου και μέσω 
αποτύπωσης της ΔΕΗ

Εργασία

Καθαρισμός έλεγχος συσφίξεων Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια
Εργασία
υλικά

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Έλεγχος και επιθεώρηση ενδείξεων 
οργάνων

Μηνιαία
Παρακολούθηση αιχμής 
φορτίου και ιστορικού μηνός 
μέσω του BMS

Καθαρισμός Πεδίων διανομής Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια

Καθαρισμός οργάνων και 
εξαρτημάτων

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια

Συσφίξεις συνδέσεων Μηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

Γενική συντήρηση Η/Ζ Ετήσια
Εφαρμογή του προγράμματος 
του κατασκευαστή

Δοκιμή λειτουργίας Η/Ζ Μηνιαία Χειροκίνητη λειτουργία

Έλεγχος διαδικασίας μεταγωγής Τριμηνιαία Πρόκληση διακοπής

Έλεγχος στάθμης δεξαμενής 
πετρελαίου

Μηνιαία Οπτικός

Έλεγχος μπαταρίας Μηνιαία Μέσω της πλακέτας του Η/Ζ

Έλεγχος προθερμαντήρα Μηνιαία Μέσω της πλακέτας του Η/Ζ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Έλεγχος λαμπτήρων

Ανά 
15/ήμερο ή 
κατόπιν 
οχλήσεων

Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος φωτιστικών σωμάτων 
ασφαλείας(λειτουργικός)

Εξαμηνιαία Μέσω διακοπής κυκλώματος

Έλεγχος  φωτιστικών σωμάτων 
ασφαλείας(πλήρης εκφόρτιση)

Ετήσια Μέσω διακοπής κυκλώματος

Αλλαγή διακοπτών ρευματοδοτών
Κατόπιν 
οχλήσεων

Σε περίπτωση βλάβης

Έλεγχος διακοπτών διαφυγής Μηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Πίνακες διανομής Τριμηνιαία
Συσφίξεις συνδέσεων 
καθαρισμός επανασήμανση
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ

Γενική συντήρηση UPS Εξαμηνιαία
Εφαρμογή του προγράμματος 
του κατασκευαστή

Έλεγχος συσσωρευτών Τριμηνιαία Μέσω της πλακέτας του UPS

Έλεγχος καλής λειτουργίας σε 
διακοπή από ΔΕΗ

Μηνιαία Διακοπή παροχής

Καθαρισμός πίνακα συσσωρευτών  
συσφίξεις συνδέσεων

Εξαμηνιαία Ειδικευμένο προσωπικό

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Επιθεώρηση δικτύου συλλήψεως 
κεραυνού

Τριμηνιαία

Μέτρηση τιμής αντίστασης γειώσεως Ετήσια

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ

Επιθεώρηση εξοπλισμού και 
καθαρισμός

Εξαμηνιαία

Έλεγχος ακροδεκτών βυσμάτων Εξαμηνιαία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ

Έλεγχος και ρύθμιση ακριβούς 
ενδείξεως ώρας

Ανά μήνα ή 
κατόπιν 
οχλήσεως

Έλεγχος καλής λειτουργίας κεντρικού 
ρολογιού

Τριμηνιαία

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
δευτερευόντων ρολογιών

Τριμηνιαία

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Δοκιμαστική λειτουργία 
συγκροτήματος

Τριμηνιαία

Έλεγχος και ρύθμιση πιεζοστατών Τριμηνιαία

Καθαρισμός σφίξιμο ακροδεκτών 
ηλεκτρικών αντλιών

Εξαμηνιαία

Έλεγχος διαρροής νερού αντλιών Μηνιαία

Έλεγχος μπαταρίας
Εξαμηνιαία

Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής
Μηνιαία

αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
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Έλεγχος καθαρισμός πυροσβεστικών 
φωλεών

Τριμηνιαία

Έλεγχος διαρροής δικτύου Τριμηνιαία
Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Έλεγχος διαρροών δικτύου ύδρευσης Τριμηνιαία
Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος αποκατάσταση διαρροών 
αναμικτήρων ειδών υγιεινής

Μηνιαία ή 
κατόπιν 
οχλήσεως

Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος αποκατάσταση διαρροών 
διακοπτών δικτύου

Τριμηνιαία ή 
κατόπιν 
οχλήσεως

Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Έλεγχος διαρροών Τριμηνιαία Επίβλεψη αποκατάστασης

Έλεγχος φλοτεροδιακοπτών Τριμηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος θυρίδων επίσκεψης 
(στεγανότητα)

Τριμηνιαία
Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος διακοπτών στάθμης Τριμηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Καθαρισμός δεξαμενής Ετήσια

Καθαρισμός φίλτρου νερού Εξαμηνιαία

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Έλεγχος λειτουργίας  ενδείξεων 
οργάνων ρύθμιση

Μηνιαία

Καθαρισμός σφίξιμο ακροδεκτών 
αντλιών

Ετήσια

Έλεγχος διαρροών και θορύβου 
αντλιών

Μηνιαία

Έλεγχος ρύθμιση πιεζοστατών Μηνιαία
Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Καθαρισμός πιεστικού 
συγκροτήματος 

Ετήσια

Έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής Ετήσια

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Έλεγχος αποκατάστασης ομαλής 
απορροής υποδοχέων

Μηνιαία

Έλεγχος αποκατάστασης διαρροών 
δοχείων πλύσεως 

Μηνιαία
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Καθαρισμός υδρορροών Εξαμηνιαία

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Έλεγχος λειτουργίας  αντλιών 
ετοιμότητας

Μηνιαία

Έλεγχος λειτουργίας 
ηλεκτροδιακοπτών σειρήνας

Μηνιαία

Καθαρισμός συσφίξεις πίνακα 
αυτοματισμού

Ετήσια

Καθαρισμός αντλιών πτερωτής Ετήσια
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ VRV

Έλεγχος διαρροών στοιχείων Τριμηνιαία Επίβλεψη αποκατάστασης

Έλεγχος καθαρισμός φίλτρων και 
στομίων

Τριμηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Χημικός καθαρισμός στοιχείων Ετήσια

Καθαρισμός λεκάνης αποστράγγισης Εξαμηνιαία

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ FREON

Έλεγχος διαρροών δικτύου 
(σωληνώσεις ρακορ)

Τριμηνιαία Επίβλεψη αποκατάστασης

Έλεγχος μονώσεων και προστασίας 
αυτών

Ετήσια Επίβλεψη αποκατάστασης

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ

Έλεγχος ρύθμισης στομίων Ελέγχου Ετήσια

Έλεγχος μονώσεων και προστασίας 
αυτών

Ετήσια

Έλεγχος πυροδιαφραγμάτων Ετήσια

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΙΚΟΙ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Αμπερομέτρηση κινητήρα Τριμηνιαία 

Έλεγχος τροχαλιών άξονα και ιμάντα Τριμηνιαία 

Έλεγχος τανύσματος ιμάντα Τριμηνιαία 

Καθαρισμός ανεμιστήρα Εξαμηνιαία

Λίπανση ρουλεμάν Ετήσια

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Αμπερομέτρηση κινητήρα Τριμηνιαία 

Καθαρισμός ανεμιστήρα Εξαμηνιαία

Έλεγχος καθαρισμός φίλτρων Τριμηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

22PROC010386946 2022-04-13



Καθαρισμός στοιχείου εναλλάκτη Εξαμηνιαία

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Γενική συντήρηση ψυκτικού 
συγκροτήματος Εξαμηνιαία

Εφαρμογή του προγράμματος 
του κατασκευαστή

Καθαρισμός στοιχείων και 
ανεμιστήρων Τριμηνιαία

Πλύσιμο εξωτερικών 
μανδυών

Χημικός καθαρισμός συγκροτήματος Ετήσια

Έλεγχος συσφίξεις ηλεκτρικών 
συνδέσεων Ετήσια

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (SPLIT TYPE)

Έλεγχος διαρροών στοιχείων Τριμηνιαία Επίβλεψη αποκατάστασης Εργασία

Έλεγχος καθαρισμός φίλτρων
Τριμηνιαία

Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Εργασία

Χημικός καθαρισμός στοιχείων
Ετήσια

Εργασία
υλικά

Καθαρισμός λεκάνης αποστράγγισης Εξαμηνιαία Εργασία

Καθαρισμός στομίου προσαρμογής 
αέρα

Ετήσια Εργασία

β) Στις υποχρεώσεις του εγκατεστημένου στα κτίρια Τεχνίτη ηλεκτρολόγου είναι επίσης και

1) Μικροεπισκευές.

Πάσης φύσεως μικροεπισκευές  αλλαγές σπασμένων τζαμιών  αλλαγές χαλασμένων 

κλειδαριών/πόμολων θυρών  παραθύρων  αλλαγή φωτιστικών λυχνιών  αλλαγές παραθύρων  
αλλαγή φωτιστικών λυχνιών  αλλαγές χαλασμένων τηλεφωνικών συσκευών  μεταφορά 

τηλεφώνων  έλεγχος καλής λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου  (υλικά και ανταλλακτικά 

επιβαρύνουν τη στεγαζόμενη υπηρεσία)  έλεγχος και επιδιόρθωση καλωδιώσεων  κλπ.

2) Εγκατάσταση Αποχετεύσεως.

Απόφραξη λεκανών W.C.  απόφραξη κάθετων αγωγών  απόφραξη σιφωνίων δαπέδου  απόφραξη 

νιπτήρων  απόφραξη κάθετων υδρορροών καθώς και καθαρισμός οριζόντιων υδρορροών με 
ριζοκοπτικό μηχάνημα όταν απαιτείται.

γ) Γενικές επισκευές τροποποιήσεις

Η ανάδοχος εταιρία έχει υποχρέωση για τη σύνταξη προσφοράς (εφ’ όσον της ζητηθεί)  για την 
επισκευή τροποποίηση παντός τμήματος των εγκαταστάσεων καθώς και για κάθε φύσης 

οικοδομικών ή άλλων εργασιών  και της αναλήψεως αυτών εφ’ όσον ο προϋπολογισμός των δεν 

υπερβαίνει το καθορισμένο δια του νόμου ορίου για διαδικασίες  απευθείας ανάθεσης .
δ)Χρόνος απόκρισης σε βλάβες πέραν του ωραρίου υποχρεωτικής παρουσίας.

Σε περάτωση βλαβών οι οποίες θα σημειωθούν εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου του 

ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (7.00 π.μ 15.00 μ.μ.) στο κατάστημα του Δικαστικού Μεγάρου και στις 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου όπως 

αναφέρονται στην διακήρυξη (Τεχνικές Προδιαγραφές) ο χρόνος απόκρισης πρέπει να είναι εντός 

δύο ωρών μετά από σχετική ειδοποίηση.
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Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης  η Επιτροπή για τη Διεξαγωγή Δημοσίων Διαγωνισμών για τις 

Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Εφετείου Κέρκυρας έχει το δικαίωμα να καλέσει τεχνικό 
από το ελεύθερο εμπόριο και ο ανάδοχος του έργου επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης 

της βλάβης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις και τις υποδείξεις της αρμόδιας 

Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιεί ελέγχους επιθεωρήσεις για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους που αναφέρονται στη 

διακήρυξη σύμβαση η αρμόδια Επιτροπή καταρχάς θα προβεί σε έγγραφες συστάσεις και 

υποδείξεις. Σε περίπτωση που μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος  και πάντως όχι 
μεγαλύτερου των 15 ημερών  ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί  το θέμα παραπέμπεται στην 

Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας για να επιβληθούν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται.

Η κατασκευάστρια εταιρία  για τη διευκόλυνση της συντήρησης και της ομαλής λειτουργίας του 

έργου θα παράσχει κάθε δυνατή αρωγή. Επίσης η κατασκευάστρια εταιρία με πρωτόκολλο 

παράδοσης  θα παραδώσει στον κύριο του έργου πλήρεις φακέλους κατασκευαστικών και 
λειτουργικών σχεδίων  διαγραμμάτων  εγχειριδίων  συμβουλές συντήρησης και θα χορηγήσει κάθε 

στοιχείο  διευθύνσεις εταιριών και κατασκευαστών που συνέβαλλαν στην κατασκευή των έργων 

των κτιρίων των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.
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Από τις 2 2019  οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας   που προσφέρει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
   . Το περιεχόμενο του αρχείου  είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της 
διακήρυξης  είτε  ως αρχείο PDF  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο  αναρτάται ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. ο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].
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Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι που προβλέπονται στο  επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
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ΣΧΕΔ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α  Σ Η Σ 

ΓΙ Α  ΤΗ Ν  Α Ν Α ΘΕΣΗ  ΤΗΣ ΕΤΗ ΣΙ ΑΣ ΣΥΝ Τ Η ΡΗ ΣΗ Σ Κ Α Ι  

Λ ΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α Σ ΤΟΥ Η Λ ΕΚ ΤΡΟΜ Η ΧΑ Ν ΟΛ ΟΓΙ Κ ΟΥ ΕΞΟΠ ΛΙ ΣΜΟΥ 

ΚΑ Ι  ΤΩΝ  ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑ ΣΕΩΝ  ( ΠΛ Η Ν  Α Ν ΕΛ ΚΥΣΤΗ ΡΩΝ )  ΤΩΝ  

Δ Ι ΚΑ ΣΤΙ Κ ΩΝ  Μ ΕΓΑ ΡΩΝ  Κ ΕΡΚΥΡΑ Σ Κ ΑΙ  Η ΓΟΥΜ ΕΝ Ι ΤΣΑ Σ  

           Στ ην  Κέρκ υρα κ αι  στ ο κ ατ άστ ημα τ ου  Εφ ετ ε ίου  Κέρκυρας ( Δικαστ ικ ό 

Μέγ αρο Κέρκ υρας,   οδός Κολ οκ οτ ρώνη  άνευ  αριθμού)  κ αι  στ ο γραφ είο τ ου  

Διευθύν οντ ος τ ο Εφ ετ ε ίο Κέρκ υρας,  σή μερα στ ις ……………………,  η μέ ρα 

…………………… κ αι  ώρα ……………………΄  οι  πιο κ άτ ω υ πογ ε γ ραμμέν οι ,  α φ ε ν ό ς  η  

Τρ ι μ ε λ ή ς  Επι τ ρ ο πή  Διαχε ίρ ιση ς Επιχ ορηγ ή σεων  τ ου  Εφ ε τ ε ίου  Κέρκ υ ρας 

αποτ ελ ού με ν η  από τ ου ς κ . κ . :  1 )  ……………………,  2 )  …………………… κ αι  

3 ) ……………………,  η  οποία  συγ κ ροτ ή θη κ ε  με  τ η ν  υ π’  αρ ιθ μ .  ……………………Απόφ αση  

τ η ς Ολ ομέ λ ε ιας τ ου  Εφ ε τ ε ί ου  Κέρκ υ ρας ( σε  Συ μβού λ ιο )  κ αι  ε ν εργ ε ί  σαν  

εκ πρόσωπος τ ου  Ελ λ η ν ικ ού  Δη μοσίου  κ αι  αφ ετ έρου   ……………………,  ν όμιμος 

εκ πρόσωπος τ ης ε τ αιρε ίας ……………………, συμφ ώνησαν τα εξής :   

Η πρώτ η  τ ων  συμβαλ λ ομέν ων  με  τ ην  πιο πάνω ιδιότ η τ ά της,  μετ ά από 

αν οιχτ ό διαγ ων ισμό κ ατ ά τ ον  οποίο,  με  το υπ’ αριθμ.  ……………………πρακ τ ικ ό -

απόφ αση  τ ης Τριμελούς Επιτ ροπής γ ια τ η  διεξαγωγ ή  δημοσίων  διαγ ων ισμών  γ ια τ α 

Δικ αστ ικά Μέγ αρα Κέρκ υρας κ αι  Ηγουμεν ί τ σας,  κ ρ ίθηκε  η  προσφ ορά τ ης αν ωτ έρω 

εργ ολάβου ως η  πλ έον  συμφ έρουσα,  ΑΝΑΘΕΤΕΙ  στ ην  δεύτ ερη  τ ων  συμβαλ λ ομέν ων  

( αν άδοχο)  τ ην  ε τ ήσια συν τ ήρηση κ αι  λ ε ιτ ουργ ία τ ου  ηλ εκ τ ρομηχαν ολ ογ ικ ού 

εξοπλισμού  κ αι  τ ων  εγ κ ατ αστ άσεων  ( πλην  αν ελ κ υστ ήρ ων )  τ ων  Δικ αστ ικών  

Μεγ άρων  Κέρκ υρας και  Ηγ ουμεν ίτ σας,  όπως αυτ ή  ( συν τ ήρηση κ αι  λ ε ιτ ουργ ία)  

περιγράφ ετ αι  στ η  σχετ ική  αν ακ οίνωση  διενέργε ιας διαγων ισμού   κ αι  συγ κ εκ ριμέν α:  

1 . ΓΕΝΙ ΚΑ 

Η επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης όλου του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του υποσταθμού, τόσο των κτ ιρίων όσο και του 

περιβάλλοντος χώρου, θα εκτελείται από Τεχνικό Γραφ είο με το απαραίτητο τεχνικό 

προσωπικό που θα διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστ ικά προσόντα που απαιτούνται εκ της 

ισχύουσας νομοθεσίας, υπό την επίβλεψη και ευθύνη Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού ΠΕ κατόχου γενικής άδειας, με 5ετή εμπειρία σε παρόμοιες συντηρήσεις, τα 

στοιχεία του οποίου θα αναφ έρονται στη σύμβαση μετά του Δημοσίου και ο οποίος θα έχει 

υποχρέωση την κατά Νόμον υπευθυνότητα των εγκαταστάσεων, τη λειτουργία των 
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εγκαταστάσεων κατά τ ις ώρες λειτουργίας των Δημοσίων Καταστημάτων, την ανελλιπή 

συντήρηση των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, των περιοδικών συντηρήσεων 

όπως παρακάτω περιγράφ ονται,  καθώς και την ετοιμότητα σε εικοσιτετράωρο βάση για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. 

2 . ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ ΤΩΝ ΚΤΙ ΡΙ ΩΝ  

1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις στο σύνολό τους (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης, 

όμβριων, κ.λπ.) .  

2. Εγκαταστάσεις θέρμανσης -  αερισμού -  κλιματισμού στο σύνολό τους 

3. Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων στο σύνολό τους (π.χ. υποσταθμού, 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κτιρίου και com puter room , εσωτερικού και εξωτερικού 

φ ωτισμού, αλεξικέραυνου, καλωδιώσεων κτιρίου, κλπ.) .  

4. Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων ( τηλεφ ωνικής ενδοεπικοινωνίας, και 

εγκατάσταση ΟΑΤΑ, μεγαφ ωνικού και καταγραφ ικού συστήματος ακροατηρίων,  

ωρολογίων, κεραιών)  και σύστημα αριθμού ένδειξης δίκης.  

5. Αδιάλειπτος παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ( UPS) . 

6. Εγκατάσταση BMS, 

3 . ΓΕΝΙ ΚΟΙ  ΟΡΟΙ  

Από το τεχν ικό προσωπικό που χρειάζεται για την κατά νόμο λειτουργία και 

συντήρηση των Η/ Μ εγκαταστάσεων, ένας τουλάχιστον αδειούχος ηλεκτρολόγος 

εγκαταστάτης Α' και Γ' κατηγορίας θα πρέπει να βρίσκεται στα κτ ίρια ή να είναι διαθέσιμος 

ανά πάσα στ ιγμή,  κατά τ ις ώρες 7: 00 π.μ. -  15: 00 μ.μ.  

Επίσης ο ανάδοχος θα διαθέτει και το κατάλληλο προσωπικό για τη λειτουργία της 

ψύξης και της θέρμανσης του κτιρίου, και την άμεση αποκατάσταση των όλων των ειδών 

μικροζημιών που θα παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις των κτ ιρίων.  

-  Υπεύθυνος για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις για οποιοδήποτε 

λόγο από υπαιτ ιότητα του προσωπικού συντήρησης και λειτουργίας, θα είναι ο 

συμβαλλόμενος. Κάθε τέτοια ζημία ή φ θορά που θα βεβαιώνεται από την Επιτροπή για τη 

Διεξαγωγή Δημοσίων διαγωνισμών για τ ις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του 

Εφ ετείου Κέρκυρας,  συνεπάγεται υποχρέωση του συμβαλλόμενου για άμεση 

αντικατάσταση ή επισκευή με δαπάνη του.  

-  Απαγορεύεται κάθε μετατροπή ή προσθήκη στ ις εγκαταστάσεις των κτιρίων, χωρίς 

έγγραφ η εντολή των Επιτροπών Διοίκησης των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και 

Ηγουμενίτσας.  
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-  Με την υπογραφ ή της σύμβασης ο συμβαλλόμενος Μηχανικός υποχρεούται στην τήρηση 

αριθμημένου κατά σελίδα ημερολογίου λειτουργίας,  επιθεώρησης, συντήρησης και 

συμβάντων επί των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, στο οποίο θα αναγράφ ονται:  

α)  Οι βλάβες και τα συμβάντα επί των εγκαταστάσεων με επεξήγηση για την αιτ ία της 

βλάβης καθώς και τα μέτρα και τη δαπάνη που χρειάζονται για την αποκατάστασή της.  

β)Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας λειτουργίας, λειτουργικών επιθεωρήσεων και 

συντηρήσεων, ημερησίων /  μην ιαίων /  εξαμηνιαίων /  ετησίων ή άλλων, καθώς και 

προληπτικών συντηρήσεων σύμφ ωνα με τους κανόνες της τεχνικής, τα φ υλλάδια 

λειτουργίας και συντήρησης των κατασκευαστών των μηχανημάτων και τους όρους της 

παρούσας. 

-  Οι οδηγίες του κατασκευαστή είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο.  

-Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να καταθέσει χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό 

μηνιαίων και ετησίων καθώς και προληπτικών συντηρήσεων των κτιρίων Κέρκυρας και 

Ηγουμενίτσας, στ ις Επιτροπές Διοίκησης των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και 

Ηγουμενίτσας και να προχωρεί στ ις εργασίες επ' αυτών μετά από την έγκριση της. Το 

Ημερολόγιο Εργασιών και Επιθεωρήσεων πρέπει να υπογράφ εται από τον συμβαλλόμενο 

Μηχανικό κάθε μήνα. 

-  Τα ανωτέρω βιβλία μετά την λήξη της σύμβασης θα παραδίδονται στ ις Επιτροπές 

Διοίκησης των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.  

-  Ο συμβαλλόμενος μηχανικός είναι υπεύθυνος για την προληπτική συντήρηση όλων των 

μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων των κτ ιρίων σύμφ ωνα με τ ις οδηγίες των 

κατασκευαστών και τους κανόνες της τεχνικής. Σε περίπτωση που η βλάβη οφ είλεται σε 

πλημμελή προληπτική συντήρηση είναι υποχρεωμένος σε επανόρθωση της ζημιάς με 

έξοδα του.  

-  Οδηγίες για τη λειτουργία και την συντήρηση των κτιρίων θα πάρει από τον ανάδοχο 

των έργων και από τη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» που επέβλεψε τα  έργα.  

 

-  Η ώρα ενάρξεως και διακοπής της λειτουργίας του κλιματ ισμού και της θέρμανσης θα 

ορίζεται από τ ις Επιτροπές Διοίκησης των κτ ιρίων, υποχρεωμένου του συμβαλλόμενου για 

την τήρηση της απόφ ασης αυτής.  

-  Ο συμβαλλόμενος μηχανικός οφ είλει να τηρεί τ ις διατάξεις και τ ις υποδείξεις της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο δε ευρισκόμενος (συνέχεια)  στα κτίρια ηλεκτρολόγος 

εγκαταστάτης του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης έχει υποχρέωση να 

συμμετέχει στην ομάδα πυρασφ άλειας (συγκροτημένη από προσωπικό των 

συστεγαζομένων Υπηρεσιών και να υποβοηθά το έργο του αρχηγού της πυρασφ άλειας.  
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-  Ο συμβαλλόμενος μηχανικός οφ είλει να φ ροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια των 

καυσίμων, καθώς και όλων των υλικών, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή 

λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.  

-  Ο συμβαλλόμενος μηχανικός και ο ηλεκτρολόγος των κτιρίων, σε περίπτωση απουσίας 

του οφ είλει να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφ ως στ ις Επιτροπές Διοίκησης των 

Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας για τον αντικαταστάτη του, ο οποίος 

πρέπει να διαθέτει τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με αυτόν.  

-  Ο συμβαλλόμενος βαρύνεται με όλες τ ις νόμιμες κρατήσεις και τις νόμιμες εισφ ορές στο 

δημόσιο.  

-  Στ ις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η διάθεση όλων των  απαιτούμενων 

εργαλείων για την λειτουργία και συντήρηση του Η/ Μ  εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων. 

Μετά τη λήξη της συμβάσεως, ο συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος, εφ όσον το 

ζητήσει η Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφ ετείου Κέρκυρας, να συνεχίσει τ η 

συντήρηση των εγκαταστάσεων με τους ίδιους τεχνικούς και οικονομικούς όρους για 

διάστημα μέχρι τριών μηνών, για την ανάδειξη νέου μειοδότη.  

4 ) .  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -  ΟΠΟΤΕ ΑΠΑΙ ΤΕΙ ΤΑΙ  

α )  πρόγ ραμ μ α εν δε ικ τ ικ ών  ε ργ ασιών  συ ν τ ή ρη ση ς Η/ Μ   ε ξ οπλ ισμ ο ύ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Επιθεώρηση ενδείξεων οργάνων Μηνιαία Οπτικός Εργασία

Έλεγχος χειριστηρίων γειωτών Εξαμηνιαία Χειρισμοί Εργασία

Καθαρισμός χώρου περιβλήματος και 
εσωτερικών κυψελών

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια
Εργασία
υλικά

Καθαρισμός οργάνων και 
εξαρτημάτων

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος κατάστασης ακροκιβωτίων Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση αντίστασης γείωσης Ετήσια Μέτρηση Εργασία

Έλεγχος συνέχειας γείωσης Ετήσια Μέτρηση Εργασία

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Καθαρισμός Έλεγχος χώρου Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος του εξαερισμού και μέτρηση 
θερμοκρασίας του χώρου

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία
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Έλεγχος περιμετρικής γείωσης στο 
χώρο το Μ/Σ και γείωσης μεταλλικών 
τμημάτων

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια
Εργασία
υλικά 
καθαρισμού

Καθαρισμός έλεγχος κελύφους 
Μ/Σ μονωτήρων ακροκιβωτίων καλω
διώσεων κοχλιών και σύσφιξη αυτών

Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος της ρητίνης του Μ/Σ Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση γειώσεων ουδετέρου 
κόμβου και μεταλλικών μερών

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος ρύθμιση σχέσης Μ.Τ Χ.Τ Μ/Σ Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των 
τυλιγμάτων του  (Μ.Τ Χ.Τ Μ/Σ)και 
των καλωδίων αυτού

Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση της αντίστασης των πηνίων 
του Μ/Σ

Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος θερμοαντιστάσεων που 
χρησιμοποιούνται για την μέτρηση 
της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων 
του Μ/Σ

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Μέτρηση θερμοκρασίας Μ/Σ Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

Έλεγχος και δοκιμή οργάνων
συστημάτων προστασίας Μ/Σ

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια Εργασία

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

Έλεγχος ρύθμιση λειτουργίας 
αυτόματου ρυθμιστή Φ

Τριμηνιαία
Έλεγχος μέσω αυξομείωσης 
φορτίου και μέσω 
αποτύπωσης της ΔΕΗ

Εργασία

Καθαρισμός έλεγχος συσφίξεων Ετήσια Προσωπικό με ανάλογη άδεια
Εργασία
υλικά

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Έλεγχος και επιθεώρηση ενδείξεων 
οργάνων

Μηνιαία
Παρακολούθηση αιχμής 
φορτίου και ιστορικού μηνός 
μέσω του 

Καθαρισμός Πεδίων διανομής Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια

Καθαρισμός οργάνων και 
εξαρτημάτων

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια

Συσφίξεις συνδέσεων Μηνιαία Προσωπικό με ανάλογη άδεια

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

Γενική συντήρηση Η/Ζ Ετήσια
Εφαρμογή του προγράμματος 
του κατασκευαστή

Δοκιμή λειτουργίας Η/Ζ Μηνιαία Χειροκίνητη λειτουργία
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Έλεγχος διαδικασίας μεταγωγής Τριμηνιαία Πρόκληση διακοπής

Έλεγχος στάθμης δεξαμενής 
πετρελαίου

Μηνιαία Οπτικός

Έλεγχος μπαταρίας Μηνιαία Μέσω της πλακέτας του Η/Ζ

Έλεγχος προθερμαντήρα Μηνιαία Μέσω της πλακέτας του Η/Ζ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Έλεγχος λαμπτήρων

Ανά 
15/ήμερο ή 
κατόπιν 
οχλήσεων

Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος φωτιστικών σωμάτων 
ασφαλείας(λειτουργικός)

Εξαμηνιαία Μέσω διακοπής κυκλώματος

Έλεγχος  φωτιστικών σωμάτων 
ασφαλείας(πλήρης εκφόρτιση)

Ετήσια Μέσω διακοπής κυκλώματος

Αλλαγή διακοπτών ρευματοδοτών
Κατόπιν 
οχλήσεων

Σε περίπτωση βλάβης

Έλεγχος διακοπτών διαφυγής Μηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Πίνακες διανομής Τριμηνιαία
Συσφίξεις συνδέσεων 
καθαρισμός επανασήμανση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ

Γενική συντήρηση UPS Εξαμηνιαία
Εφαρμογή του προγράμματος 
του κατασκευαστή

Έλεγχος συσσωρευτών Τριμηνιαία Μέσω της πλακέτας του 

Έλεγχος καλής λειτουργίας σε 
διακοπή από ΔΕΗ

Μηνιαία Διακοπή παροχής

Καθαρισμός πίνακα συσσωρευτών  
συσφίξεις συνδέσεων

Εξαμηνιαία Ειδικευμένο προσωπικό

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Επιθεώρηση δικτύου συλλήψεως 
κεραυνού

Τριμηνιαία

Μέτρηση τιμής αντίστασης γειώσεως Ετήσια

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ

Επιθεώρηση εξοπλισμού και 
καθαρισμός

Εξαμηνιαία

Έλεγχος ακροδεκτών βυσμάτων Εξαμηνιαία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ

Έλεγχος και ρύθμιση ακριβούς Ανά μήνα ή 
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ενδείξεως ώρας κατόπιν 
οχλήσεως

Έλεγχος καλής λειτουργίας κεντρικού 
ρολογιού

Τριμηνιαία

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
δευτερευόντων ρολογιών

Τριμηνιαία

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Δοκιμαστική λειτουργία 
συγκροτήματος

Τριμηνιαία

Έλεγχος και ρύθμιση πιεζοστατών Τριμηνιαία

Καθαρισμός σφίξιμο ακροδεκτών 
ηλεκτρικών αντλιών

Εξαμηνιαία

Έλεγχος διαρροής νερού αντλιών Μηνιαία

Έλεγχος μπαταρίας
Εξαμηνιαία

Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής
Μηνιαία

αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Έλεγχος καθαρισμός πυροσβεστικών 
φωλεών

Τριμηνιαία

Έλεγχος διαρροής δικτύου Τριμηνιαία
Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Έλεγχος διαρροών δικτύου ύδρευσης Τριμηνιαία
Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος αποκατάσταση διαρροών 
αναμικτήρων ειδών υγιεινής

Μηνιαία ή 
κατόπιν 
οχλήσεως

Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος αποκατάσταση διαρροών 
διακοπτών δικτύου

Τριμηνιαία ή 
κατόπιν 
οχλήσεως

Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Έλεγχος διαρροών Τριμηνιαία Επίβλεψη αποκατάστασης

Έλεγχος φλοτεροδιακοπτών Τριμηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος θυρίδων επίσκεψης 
(στεγανότητα)

Τριμηνιαία
Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Έλεγχος διακοπτών στάθμης Τριμηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης
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Καθαρισμός δεξαμενής Ετήσια

Καθαρισμός φίλτρου νερού Εξαμηνιαία

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Έλεγχος λειτουργίας  ενδείξεων 
οργάνων ρύθμιση

Μηνιαία

Καθαρισμός σφίξιμο ακροδεκτών 
αντλιών

Ετήσια

Έλεγχος διαρροών και θορύβου 
αντλιών

Μηνιαία

Έλεγχος ρύθμιση πιεζοστατών Μηνιαία
Αποκατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Καθαρισμός πιεστικού 
συγκροτήματος 

Ετήσια

Έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής Ετήσια

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Έλεγχος αποκατάστασης ομαλής 
απορροής υποδοχέων

Μηνιαία

Έλεγχος αποκατάστασης διαρροών 
δοχείων πλύσεως 

Μηνιαία

Καθαρισμός υδρορροών Εξαμηνιαία

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

Έλεγχος λειτουργίας  αντλιών 
ετοιμότητας

Μηνιαία

Έλεγχος λειτουργίας 
ηλεκτροδιακοπτών σειρήνας

Μηνιαία

Καθαρισμός συσφίξεις πίνακα 
αυτοματισμού

Ετήσια

Καθαρισμός αντλιών πτερωτής Ετήσια
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ VRV

Έλεγχος διαρροών στοιχείων Τριμηνιαία Επίβλεψη αποκατάστασης

Έλεγχος καθαρισμός φίλτρων και 
στομίων

Τριμηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Χημικός καθαρισμός στοιχείων Ετήσια

Καθαρισμός λεκάνης αποστράγγισης Εξαμηνιαία

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Έλεγχος διαρροών δικτύου Τριμηνιαία Επίβλεψη αποκατάστασης
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(σωληνώσεις ρακορ)

Έλεγχος μονώσεων και προστασίας 
αυτών

Ετήσια Επίβλεψη αποκατάστασης

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ

Έλεγχος ρύθμισης στομίων Ελέγχου Ετήσια

Έλεγχος μονώσεων και προστασίας 
αυτών

Ετήσια

Έλεγχος πυροδιαφραγμάτων Ετήσια

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΙΚΟΙ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Αμπερομέτρηση κινητήρα Τριμηνιαία 

Έλεγχος τροχαλιών άξονα και ιμάντα Τριμηνιαία 

Έλεγχος τανύσματος ιμάντα Τριμηνιαία 

Καθαρισμός ανεμιστήρα Εξαμηνιαία

Λίπανση ρουλεμάν Ετήσια

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Αμπερομέτρηση κινητήρα Τριμηνιαία 

Καθαρισμός ανεμιστήρα Εξαμηνιαία

Έλεγχος καθαρισμός φίλτρων Τριμηνιαία
Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Καθαρισμός στοιχείου εναλλάκτη Εξαμηνιαία

ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Γενική συντήρηση ψυκτικού 
συγκροτήματος Εξαμηνιαία

Εφαρμογή του προγράμματος 
του κατασκευαστή

Καθαρισμός στοιχείων και 
ανεμιστήρων Τριμηνιαία

Πλύσιμο εξωτερικών 
μανδυών

Χημικός καθαρισμός συγκροτήματος Ετήσια

Έλεγχος συσφίξεις ηλεκτρικών 
συνδέσεων Ετήσια

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (

Έλεγχος διαρροών στοιχείων Τριμηνιαία Επίβλεψη αποκατάστασης Εργασία

Έλεγχος καθαρισμός φίλτρων
Τριμηνιαία

Αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης

Εργασία

Χημικός καθαρισμός στοιχείων
Ετήσια

Εργασία
υλικά

Καθαρισμός λεκάνης αποστράγγισης Εξαμηνιαία Εργασία
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Καθαρισμός στομίου προσαρμογής 
αέρα

Ετήσια Εργασία

β)  Στ ις υποχρεώσεις του εγκατεστημένου στα κτίρια Τεχνίτη ηλεκτρολόγου είναι 

επίσης και 

1 )  Μικ ρ οε πισκ ε υ ές.  

Πάσης φ ύσεως μικροεπισκευές, αλλαγές σπασμένων τζαμιών, αλλαγές 

χαλασμένων κλειδαριών/ πόμολων θυρών, παραθύρων, αλλαγή φ ωτιστ ικών -  λυχνιών, 

αλλαγές παραθύρων, αλλαγές χαλασμένων τηλεφ ωνικών συσκευών, μεταφ ορά 

τηλεφ ώνων, έλεγχος καλής λειτουργίας τηλεφ ωνικού κέντρου (υλικά και ανταλλακτ ικά 

επιβαρύνουν τη στεγαζόμενη υπηρεσία) , έλεγχος και επιδιόρθωση καλωδιώσεων, κλπ.  

2 )  Εγ κ α τάσταση  Απο χε τ ε ύ σε ως.  

Απόφ ραξη λεκανών W.C.,  απόφ ραξη κάθετων αγωγών, απόφ ραξη σιφ ωνίων 

δαπέδου, απόφ ραξη νιπτήρων, απόφ ραξη κάθετων υδρορροών καθώς και καθαρισμός 

οριζόντιων υδρορροών με ριζοκοπτικό μηχάνημα όταν απαιτείται.  

γ )  Γεν ικ έ ς ε πισκ ε υ έ ς -  τρ οποπο ιή σε ις 

Η ανάδοχος εταιρία έχει υποχρέωση για τη σύνταξη προσφ οράς ( εφ ’ όσον της 

ζητηθεί) , για την επισκευή- τροποποίηση παντός τμήματος των εγκαταστάσεων καθώς και 

για κάθε φ ύσης οικοδομικών ή άλλων εργασιών, και της αναλήψεως αυτών εφ ’ όσον ο 

προϋπολογισμός των δεν υπερβαίνει το καθορισμένο δια του νόμου ορίου για διαδικασίες 

«απευθείας ανάθεσης». 

 δ ) Χρόν ος απόκ ρ ιση ς σε  β λ άβε ς πέ ραν  το υ  ωραρ ίου  υ ποχρε ωτ ικ ή ς παρου σ ίας . 

Σε περάτωση βλαβών οι οποίες θα σημειωθούν εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου 

του ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη (7.00 π.μ,-  15.00 μ.μ.)  στο κατάστημα του Δικαστικού 

Μεγάρου και στ ις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και του 

περιβάλλοντος χώρου όπως αναφ έρονται στην διακήρυξη (Παράρτημα Τεχνικές 

Προδιαγραφ ές)  ο χρόνος απόκρισης πρέπει να είναι εντός δύο ωρών μετά από σχετ ική 

ειδοποίηση. 

Στην περίπτωση μη συμμόρφ ωσης, η Επιτροπή για τη Διεξαγωγή Δημοσίων 

Διαγωνισμών για τ ις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Εφ ετείου Κέρκυρας έχει το 

δικαίωμα να καλέσει τεχνικό από το ελεύθερο εμπόριο και ο ανάδοχος του έργου 

επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης της βλάβης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφ ώνεται προς τ ις αποφάσεις και τ ις υποδείξεις 

της αρμόδιας Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιεί ελέγχους -  επιθεωρήσεις για την 

τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους 

όρους που αναφ έρονται στη διακήρυξη -  σύμβαση η αρμόδια Επιτροπή καταρχάς θα 
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προβεί σε έγγραφ ες συστάσεις και υποδείξεις. Σε περίπτωση που μετά την πάροδο 

εύλογου χρονικού διαστήματος, και πάντως όχι μεγαλύτερου των 15 ημερών, ο ανάδοχος 

δεν έχει συμμορφ ωθεί,  το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεων 

του Εφ ετείου Κέρκυρας για να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται.  

Η κατασκευάστρια εταιρία, για τη διευκόλυνση της συντήρησης και της ομαλής 

λειτουργίας του έργου θα παράσχει κάθε δυνατή αρωγή. Επίσης η κατασκευάστρια εταιρία 

με πρωτόκολλο παράδοσης, θα παραδώσει στον κύριο του έργου πλήρεις φ ακέλους 

κατασκευαστικών και λειτουργικών σχεδίων, διαγραμμάτων, εγχειριδίων, συμβουλές 

συντήρησης και θα χορηγήσει κάθε στοιχείο, διευθύνσεις εταιριών και κατασκευαστών 

που συνέβαλλαν στην κατασκευή των έργων των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και 

Ηγουμενίτσας.  

 

Η δεύτ ερη  τ ων  συμβαλ λ ομέν ων  δηλ ών ει  ότ ι  αν αλαμβάνε ι  τ ην  πιο πάνω 

εργ ασία,  με  τ ο κ όστ ος τ ων  εργ ατ ικών  και  τη  διάθεση  όλ ων  τ ων  απαραίτ η των  

εργ αλε ίων  γ ια τη  συν τ ήρηση ,  στ ην  τ ιμή  τ ων  …………………………………..  ( ………………… €)  

τ ρ ιμην ιαίως ( συμπεριλ αμβαν ομέν ου  του  αν αλ ογ ούν τ ος Φ. Π.Α. )  κ αι  συν ολ ικά 

ε τ ήσια τ ων  ……………………………………… (…………………………. €) ,  ( συμπεριλαμβαν ομέν ου  τ ου  

αν αλ ογ ούν τ ος Φ. Π.Α. ) ,  αποδεχόμενη  πλήρως τ ους όρους της παρούσας σύμβασης.  

Η Τριμελ ής Επιτ ροπή Διαχείρισης Επιχορηγ ήσεων  τ ου  Εφ ετ ε ίου  Κέρκυρας 

αλ λ ά κ αι  ο Διευθύν ων τ ο Εφ ετ ε ίο Κέρκ υρας,  δεν  έχε ι  ουδεμία ευθύν η  έν αν τ ι  τ ου  

αν αδόχου ,  τ ων  εργ αζομέν ων  ε ις αυτ όν ,  τ ων  προμηθευτών  τ ου  ή  τ ρί τ ων ,  πέραν  

τ ου  ποσού  που  έχε ι  καθοριστ ε ί ν α κ αταβάλλετ αι  στ ον  ανάδοχο τ ριμην ιαίως βάσει  

τ ης παρούσας συμβάσεως που  θα υπογ ραφ εί .  

Η αν άδοχος τ ου  έργ ου  αν αλ αμβάν ει  την  υποχρέωση  να συν τ ηρε ί ται  και  ν α 

λ ε ι τ ουργ ε ί  ο πιο πάνω ηλ εκ τ ρομηχανολογ ικός εξοπλ ισμός κ αι  οι  εγ κ ατ αστ άσεις 

( πλ ην  τ ων  ανελ κ υστ ήρων )  τ ων  Δικαστ ικών  Μεγ άρων  Κέρκ υρας κ αι  Ηγ ουμεν ίτ σας,  

χρησιμοποιών τ ας δικ ό τ ης εξοπλ ισμό κ αι  τ έλ ος ν α προβαίν ε ι  στ ις απαραίτ ητ ες 

εν έργε ιες ώστ ε  ν α εξασφ αλ ίζε τ αι  η  ομαλή  κ αι  έγ καιρη  συν τ ήρηση  τ ου  παραπάν ω 

εξοπλισμού  τ ων  εν  λ όγ ω  Δικαστ ικ ών  Μεγάρων .  

Η Τριμελής Επιτ ροπή Διαχε ίρ ισης Επιχορηγ ήσεων  τ ου  Εφ ετ ε ίου  Κέρκ υρας 

αλ λ ά κ αι  ο Διευθύν ων  τ ο Εφ ετ ε ίο Κέρκ υρας,  και  ε ιδικ ότ ερα τ ο Δημόσιο,  κ αμία 

ευθύνη  δεν  θα φ έρε ι  γ ια κ άθε  ατ ύχημα τ ου  προσωπικ ού  που  θα χρησιμοποιήσει  ο 

αν άδοχος,  ως κ αι  γ ια κ άθε  ζημία ή  φ θορά η  οποία τ υχόν  προξεν ηθε ί  από τ ο ως 

άν ω προσωπικ ό κ αι  τ α χρησιμοποιηθέν τ α από αυτ όν  υλ ικ ά.  Η ευθύνη  βαρύν ε ι  

αποκ λειστ ικ ά κ αι  ε ξ ολ οκ λ ήρου  τ ην  αν άδοχο ή  τ ο προσωπικό που  προσλ ήφ θηκε 

από αυτ ήν .  
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Επίσης η  αν άδοχος υποχρεούτ αι  γ ια τ ην  απαρέγ κ λ ι τ η  τήρηση των  διατάξεων  

τ ης εργ ατ ικής νομοθεσίας,  δηλ αδή  κ αταβολή  τ ων  ν ομίμων  αποδοχών ,  οι  οποίες σε 

κ αμία περίπτ ωση δεν  μπορε ί  να ε ίν αι  κ ατώτ ερες τ ων  προβλ επομέν ων  από την  

οικε ία ( κ λ αδικ ή)  Σ.Σ.Ε. ,  τήρηση  τ ου  ν ομίμου ωραρίου ,  ασφ αλ ιστ ική  κ άλ υψ η ,  όροι 

υγ ιε ινής κ αι  ασφ άλ ε ιας τ ων  εργ αζομέν ων  κ . λ .π.  Σε  περίπτ ωση δε ,  που  διαπιστωθεί  

παράβαση  τ ου  αν ωτ έρω όρου  θα κ ατ αγ γ έλ λ εται  η  σύμβαση  με  τον  αν άδοχο.   

Η διάρκε ια τ ης σύμβασης αυτ ής ορίζετ αι  σε  έν α έ τ ος από τ ην  έναρξη τ ων  

εργ ασιών ,  από  ………………..    μέχρι  κ αι   ………………….. ,  αλ λ ά μπορε ί  να κ ατ αγγελ θε ί 

προ της λή ξεώς τ ης,  χωρίς αποζημίωση τ ης αν αδόχου ,  σε  περίπτωση αλ λ αγ ής τ ου  

συστ ήματ ος συν τ ήρησης κ αι  λ ε ιτουργ ίας ή  παραμελήσεως αυτ ών ,  κατ ά την  κ ρίση 

τ ης Τριμελ ούς Επιτ ροπής Διαχε ίρ ισης Επιχορηγ ήσεων  τ ου  Εφ ετ ε ίου  Κέρκ υρας κ αι  

εφ όσον  η  αν άδοχος δεν  συμμορφ ωθε ί  με  τ ι ς γεν όμεν ες προς αυτ ήν  συστ άσε ις.   

Τα πάσης φ ύσεως έξοδα τ ης αναδόχου  γ ια τ ο προσωπικ ό και  γ ια τ α 

απαραίτ η τ α εργ αλεία συν τ ήρησης,  κ αθώς κ αι  κ άθε  δαπάν η  αναγ κ αία γ ια τη  

συν τ ήρηση  και  λ ε ι τ ουργ ία τ ων  κ τ ιρίων ,  ασφ άλ ιστ ρα,  ε ισφ ορές προς Ταμε ία 

ασφ αλ ίσεως και  τ ρί τ ους κ αι  οι  ν όμιμες κ ρατήσεις τ ου  εργ ολ αβικ ού  αντ αλ λ άγ ματ ος,  

βαρύνουν  εξολοκλ ήρου  τ ην  ανάδοχο -  εργ ολ άβο.  Οι ν όμ ιμες κ ρατ ήσε ις:  α)  

παρακράτησης φ όρου  8% ,  β)  Ε.Α.Α.Δ.Σ Y. ,  χαρτ οσήμου  Ε.Α.Α.Δ.ΣY.  κ αι  ΟΓΑ 

χαρτ οσήμου  κ αι  γ )  Α.Ε.Π.Π. ,  χαρτ οσήμου Α.Ε.Π.Π.  κ αι  ΟΓΑ χαρτ οσήμου  βαρύν ουν  

εξ ολοκ λ ήρου  τ ην  αν άδοχο.  

Η πλ ηρωμή  θα γ ίν ε ται  τ ον  επόμεν ο μήν α από τ η  λ ήξη  τ ου  τ ριμήν ου 

εκ τ έλεσης τ ων  οριζόμεν ων  εργασιών  της παρούσας σύμβασης,  με  τ ην  προσκ όμιση 

στ ην  Υπηρεσία μας τ ου  σχετ ικ ού  Τιμολ ογ ίου  Παροχής Υπηρεσιών  από τ ην  αν άδοχο 

κ αι  μετ ά τ ην  πιστ οποίηση  από τ ην  Τριμελ ή  Επιτ ροπή  γ ια τ η  Διεξαγ ωγ ή Δημοσίων  

Διαγων ισμών  γ ια τ ι ς Δικ αστ ικ ές Υπηρεσίες τ ης Εφ ετ ε ιακ ής Περιφ έρειας τ ου  

Εφ ετ είου   Κέρκ υρας,   ότ ι  εξετ ελέσθησαν  όλ ες οι  εργ ασίες,  σύμφ ων α με  την  

παρούσα σύμβαση .  

Η σύμβαση  μπορε ί  ν α παρατ αθεί  γ ια χρον ικ ό διάστ ημα μέχρι  εν ός ( 1 )  έ τ ους,  

με  τ ους ίδιους τ εχν ικ ούς κ αι  οικονομικ ούς όρους.  

Η σύμβαση  που  θα υ πογ ραφ εί  θα διέπεται  από τ ις διατάξε ις τ ου  Ν.  2286 /  

1995  « Περί  Προμηθε ιών  κ . λ .π.» ,  τ ου  Π.Δ.  118 / 2007  και  τ ου  Ν.  4412 / 2016 ,  οι  

οποίες θα εφ αρμόζον τ αι  αν άλ ογ α.  

               Κάθε διαφ ορά που ανακύπτει από την εφ αρμογή της παρούσας σύμβασης, σε 

περίπτωση μη διευθέτησής της, υπάγεται στην αρμοδιότητα των τοπικών δικαστηρίων της 

Κέρκυρας. 
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 Η παρούσα σύμβαση τυπώθηκε σε τέσσερα (4)  όμοια αντ ίτυπα και κάθε 

συμβαλλόμενος έλαβε από ένα όμοιο, το τρίτο θα υποβληθεί στο Ειδικό Γραφ είο 

Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφ ετείου Κέρκυρας και το τέταρτο στην Επιτροπή για τη 

Διεξαγωγή Ενιαίων Διαγωνισμών των Δικαστικών Υπηρεσιών της Εφ ετειακής Περιφ έρειας 

του Εφ ετείου Κέρκυρας.  

Γι ’  αυ τ ό συν τ άχθηκ ε  η  παρούσα σύμβαση ,  η  οποία αφ ού αν αγν ώσθηκ ε κ αι  

βεβαιώθηκ ε ,  υπογράφ ετ αι  ως ακ ολ ούθως.   

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙ ΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙ ΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
Ο Ανάδοχος -  Εργολάβος 

 

ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ:  Συ μ πλ η ρ ωμ ατ ικ ά  στο  σχέ δ ιο  τ η ς αν ωτέ ρ ω σύ μ β αση ς, ισχύ ου ν  ΟΛΟΙ  

ο ι  ε ιδ ικ ο ί  ό ρο ι  πο υ  πε ρ ιγ ρ άφ ον τα ι  στη ν  παρού σα  προκ ή ρ υ ξη .  
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