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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα, 25-05-2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΠ: 10/2022

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κολοκοτρώνη -τέρμα – 49100 Κέρκυρα
Πληροφ: Σ-Μ Πουλημένου
Τηλέφ.: 26610 – 98.830
ΦΑΞ : 26610 – 98.822
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την κατάθεση οικονομικών προσφορών,
για υπηρεσίες καθαριότητες για τα κτίρια των Δικαστικών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας του Εφετείου Κέρκυρας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.

Τον 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 κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας

2.

Τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις Δημόσιες Προμήθειες

3.

Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

4.

Τον. Ν. 4472/17 (Α’/74), ιδίως παρ. 17 του αρθ. 47, σε συνδυασμό με το Ν. 4465/17 και
τις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 για την έννομη προστασία κατά τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες σύμφωνα με τα παραπάνω, αρχίζουν την
εφαρμογή τους από τις 26-6-2017
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5.

Τον Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις»

6.

Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/8-8-2014 ««Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα

7.

Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4337/15 (Α 129) και ισχύει, συμφωνα και με το αρθ. 377 του
Ν.4412/16, περ. 7

8.

Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ», όπως ισχύει

9.

Τον Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις

10.

Τον 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

11.

Τον N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/13 (αρθ.9 παρ.
4β) και την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/7-42014

12.

Την 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», όπως αυτός ισχύει

13.

Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου»

14.

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

15.

Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του
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έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας-Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
16.

Τα άρθρα 63 και 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν.
3863/2010 (Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις», όπως το δεύτερο (αρθ. 68 Ν. 3863/2010) τροποποιήθηκε με τα
άρθρα 24 παρ. 11 ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αρθ. 22 N. 4144/2013 (Α΄ 88), με την
αντικατάσταση της περ. γ΄ της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 68 του Ν. 3863/10 από το
άρθρο 39 παρ.Β Ν.4488/2017, καθώς επίσης και με την υπ’ αριθ. 30.440/8-5-2006
εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα
«Συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας»,
όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις: 31262/16-11-2006 και την 31372/09.08.10
εγκυκλίους του ίδιου Υπουργείου

17.

Τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και
ειδικότερα το αρθ. 21 παρ. 2 «Ανάληψη Υποχρεώσεων»

18.

Τον 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»

19.

Το άρθρο 64 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της
διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213), όπως τροπ. με την παρ. 2 του
άρθρ. 9 του Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄219)

20.

Τον Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 (Α' 163) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης», σε
συνδυασμό και με το ακόμη ισχύον άρθ. 4 του π.δ. 118/07 και τα προβλεπόμενα στο
αρθ. 377 παρ.1 περ. 35 και αρθ. 379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016

21.

Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’
30/14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005)

22.

Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

23.

Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
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24.

Το Π.Δ. 394/1996 και το ν. 2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και
ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση

25.

Τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22Α του ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού
κλπ.» (ΦΕΚ Α΄247), όπως τα δύο πρώτα αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 20 και 21
αντίστοιχα του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141)
και το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 23 του ιδίου ως άνω νόμου

26.

Το Ν.Δ. 496/1994 (Α 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου», όπως ισχύει.

27.

Το Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει

28.

Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και ιδίως τα
αρθ. 13,14 και 15

29.

Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»

30.

Το Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων
της Α.Ε.Π.Π.»

31.

Την με αρ. 57654/23-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», σύμφωνα με την οποία καταργείται η
υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η
έναρξη των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του Ν. 4412/2016,
εκκινεί μετά την δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α. στην Ε.τ.Κ., ήτοι από 23/05/2017

32.

Την με αριθμ. 64233/9-6-2021 (Β’ 2453) κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του Υπουργού Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

33.

Την με αρ. 10367/2018 (Β' 879) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοικωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
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34.

Τις με αρ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) και 56902/215/2-6-2017 Υ.Α.
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

35.

Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β) «Ρυθµίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης, β) τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήµατος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε
φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.∆. µε χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση
εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙ∆»

36.

Την 100260/17-11-2011 (ΑΔΑ: 4576Ω-Δ99) ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Διαχείριση της επιχορήγησης
των δικαστηρίων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.»

37.

τον Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

38.

Tον Ν. 4488/2017 (Α΄137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων δικαιώματα
ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 39 αυτού
(αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβιάσεων της
εργατικής νομοθεσίας

39.

Το με αριθμ. πρωτ. 30440/8.5.2006 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Συμβάσεις του Δημοσίου με Εταιρίες SECURITY και
Συνεργεία Καθαριότητας»

40.

Το με αριθμ. πρωτ. 31262/16.11.2006 συμπληρωματικό έγγραφο του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Συμβάσεις του Δημοσίου με Εταιρίες
SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας»

41.

Την υπ’ αριθμ. 4241/127/30.01.2019 Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού κατώτατου
μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης
της χώρας

42.

Την απόφαση 38866/21-4-2022 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με τίτλο «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους
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υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β΄2030/21-4-2022), ο
οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2022.
43.

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

44.

Την με αριθμ. πρωτ. 6802/25-5-2021 (ΑΔΑ:ΩΝΤ946ΨΧΥΙ-945) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με την οποία εγκρίθηκε η τακτική επιχορήγηση του
Εφετείου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2021, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών αυτού και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του

45.

Την με αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: Ω39Φ4ΜΧ-59Ε ) απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου
Κέρκυρας,

46.

Την με αρ. πρωτ. 2/2022 Πράξη του Προέδρου Εφετών Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΤΙ54ΜΧ7ΧΒ), για τον ορισμό, μεταξύ άλλων, των παρακάτω επιτροπών θητείας ενός (1) έτους,
για τη διενέργεια, κατά περίπτωση, ενιαίων διαγωνισμών (άρθρο 64 παρ. 1 εδαφ.
τελευταίο Ν. 3900/2010), την ανάθεση, αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, στις Δικαστικές Υπηρεσίες της Εφετειακής
Περιφέρειας του Εφετείου Κέρκυρας, για το έτος 2022.

47.

Το με αριθμ. πρωτ. 644/11-10-2021 πρωτογενές αίτημα του Εφετείου Κέρκυρας
(ΑΔΑΜ: 21REQ009344510)

48.

Την με αρ. πρωτ. 35/24-5-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΝΔ4ΜΧ-Θ01) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι το Εφετείο Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να

καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού μέρους
των εσωτερικών χώρων των κτηρίων των: α) Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας, επί της οδού
Κολοκοτρώνη 23Β, στο οποίο στεγάζονται οι παρακάτω υπηρεσίες: Εισαγγελία Εφετών
Κέρκυρας, Εφετείο Κέρκυρας, Πρωτοδικείο Κέρκυρας και Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων
Κέρκυρας, Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας, Ειρηνοδικείο Κέρκυρας, Πταισματοδικείο
Κέρκυρας, Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Ελεγκτικό Συνέδριο Κέρκυρας, Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους Κέρκυρας και β) των Υπηρεσιών Ηγουμενίτσας που στεγάζονται στο
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Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας, και συγκεκριμένα: Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσπρωτίας και Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας.
Οι ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV: 90919000-2).
Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας θα είναι για ένα μήνα (30 ημερολογιακές
ημέρες) από την ανάθεση.
Η ανάθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
- ΙΣΟΓΕΙΟ (αίθουσες ακροατηρίων, χώροι υγιεινής – W.C)
- όλοι οι ΟΡΟΦΟΙ

(αίθουσες ακροατηρίων, χώροι υγιεινής – W.C., αίθουσες

συσκέψεων).
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου του Νέου Δικαστικού Μεγάρου και
συγκεκριμένα:
-Της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου.
-Της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (έναντι κτιρίου Φυλακών Κέρκυρας) του κτιρίου.
3) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο ανάδοχος θα απασχολεί τουλάχιστον δύο (2) απαιτούμενα, για τις ανάγκες του
καθαρισμού, άτομα καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και συγκεκριμένα από
τέσσερις (4) ώρες έκαστο άτομο κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 14.30΄ έως 18.30΄.
Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
- ΙΣΟΓΕΙΟ (αίθουσες ακροατηρίων, χώροι υγιεινής – W.C)
- όλοι οι ΟΡΟΦΟΙ

(αίθουσες ακροατηρίων, χώροι υγιεινής – W.C., αίθουσες

συσκέψεων).
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
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Καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου του Νέου Δικαστικού Μεγάρου και
συγκεκριμένα:
-Της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου.
3) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο ανάδοχος θα απασχολεί τουλάχιστον ένα (1) απαιτούμενο, για τις ανάγκες του
καθαρισμού, άτομο καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και συγκεκριμένα από
πέντε (5) ώρες κατά τις εργάσιμες μέρες μεταξύ των ωρών 14.30΄ έως 19.30΄.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
• Ο ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό και
μηχανήματα για το έργο του καθαρισμού και θα ευθύνεται αποκλειστικά για την
αποκατάσταση των ζημιών ή φθορών που τυχόν προκληθούν στο κτήριο ή στις
εγκαταστάσεις του ή σε τρίτους από το προσωπικό ή τα χρησιμοποιούμενα από αυτό υλικά
καθαρισμού ή μηχανήματα.
• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά τέτοιο τρόπο
που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων συνεργείων ή των εργασιών του
προσωπικού των προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών, να ακολουθεί τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π., καθόσον είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική
παράβαση, να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες του και να
απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα.
• Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκτελουμένων
έργων, καθώς και των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων (εφόσον
η χρήση τους επιτρέπεται από την υπηρεσία στις εγκαταστάσεις της) και κατά συνέπεια, για
κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία
του ίδιου ή μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει,
σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του Αστικού
Κώδικα. Σε περίπτωση που αποδοθεί στον εργοδότη ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως για
κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο
για κάθε ζημιά του θετική ή αποθετική.
• Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε
άλλους αναδόχους, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη καλής χρήσης τους.
Το προσωπικό που θα ασχολείται με την καθαριότητα πρέπει να είναι άριστα
ειδικευμένο στο είδος του, να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό των
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Δικαστικών Υπηρεσιών και τους τρίτους, να είναι εχέμυθο και να αποτελείται από άτομα
εμπιστοσύνης, λόγω της ιδιαιτερότητας των προς καθαρισμό χώρων. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να ορίζει έναν εκ του προσωπικού του ως επικεφαλής. Το όνομα του επικεφαλής
θα γνωστοποιείται εγγράφως στον εργοδότη.
• Τα υλικά καθαρισμού, αναλώσιμα, εργαλεία και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιεί ο
ανάδοχος, συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα υπηρεσία και θα πρέπει να είναι κατάλληλα
για το αντικείμενο της εργασίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Νερό και ρεύμα παρέχονται από την υπηρεσία.
• Οι σάκοι απορριμμάτων θα μεταφέρονται από το προσωπικό του αναδόχου στον
ειδικό χώρο αποκομιδής απορριμμάτων που θα υποδειχθεί από τις προαναφερόμενες
Δικαστικές Υπηρεσίες.
• Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας θα φέρει ενδεικτική φόρμα εργασίας.
• Για την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί το μόνιμο
προσωπικό που διαθέτει σε αριθμό και συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα
αποτελέσματα.
• Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος επιλέγεται, προσλαμβάνεται και
αμείβεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ανάδοχο που θα είναι και εργοδότης του, ενώ οι
Δικαστικές Υπηρεσίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό.
• Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα
χρησιμοποιήσει.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας,
δηλαδή να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την κείμενη σχετική νομοθεσία ή τυχόν οικεία
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από Διαιτητικές Αποφάσεις, να τηρεί το νόμιμο ωράριο, την
ασφαλιστική κάλυψη και τους όρους υγιεινής και ασφάλισης των εργαζομένων, όπως
ειδικότερα ορίζουν οι 30440/8.5.2006 και 31262/16.11.2006 εγκύκλιοι του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των
εν λόγω παροχών στον απασχολούμενο, με την πρόφαση ότι δεν του καταβλήθηκε η
συμφωνημένη αποζημίωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του παρόντος όρου θα
καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.
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• Ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε εργατικό ατύχημα του προσωπικού
που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και για κάθε ζημιά ή φθορά η
οποία θα προξενηθεί από το ανωτέρω προσωπικό και τα χρησιμοποιηθέντα μέσα καθαρισμού,
σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων και του
περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.
• Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, επίσης, την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει
περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία (κενά) θα πρέπει να φροντίζει να
αναπληρώνει χωρίς αμέλεια του. Ακόμη, υποχρεούται να διασφαλίζει τις εργασίες
καθαριότητας των χώρων των προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών με οποιονδήποτε
τρόπο σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού.
• Ο ανάδοχος, όχι αργότερα από μία (1) εβδομάδα από την εγκατάσταση του,
υποχρεώνεται να προσκομίσει κατάσταση του κατά τόπους προσωπικού που θα απασχολεί
στους χώρους των προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών, επικυρωμένες φωτοτυπίες των
ασφαλιστικών βιβλιαρίων αυτών και προκειμένου περί αλλοδαπού προσωπικού και τις κάρτες
εργασίας. Για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα πραγματοποιείται κατά τη συμβατική
διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να πληροφορεί άμεσα και εγγράφως την
αναθέτουσα αρχή.
• Επικυρωμένες φωτοτυπίες των καταστάσεων με τους κατά τόπους απασχολούμενους
στους χώρους των προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να
προσκομίζει οποτεδήποτε του ζητηθεί.
• Το αλλοδαπό προσωπικό που τυχόν χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο πρέπει να έχει
κάρτα εργασίας και άδεια παραμονής στην Ελλάδα και να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική
γλώσσα.
• Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τον καθαρισμό των χώρων, υποχρεούται στο
κλείσιμο των φώτων και στο κλείδωμα των εξωτερικών πορτών μετά το τέλος των εργασιών
του.
ΤΙΜΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι τιμές των ανωτέρω προσφορών θα περιλαμβάνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας: α) όλες τις κατά Νόμο επιβαρύνσεις, οι οποίες
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, β) τις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο ως και γ) κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση του
συντηρητή (αναδόχου) που τυχόν θα απαιτηθεί, για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.
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Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται:
α) Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και
εργαλείων. β) Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής
εργασίας αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω
καταγγελίας συμβάσεως εργασίας κλπ. του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε
είδους υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία
κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον εργοδότη όσο και οι βαρύνουσες
τον εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης δοσοληψίες ή απαιτήσεις των ταμείων αυτών ή
τρίτων, αφορούν τον ανάδοχο και μόνο.
γ) Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων.
δ) Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του συντηρητή (διαμονή, διατροφή κ.λπ.).
ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα,
λιπαντικά κ.λπ.), εργαλεία κ.λπ.
στ)

Όλες

οι

δαπάνες

μεταφοράς,

εγκατάστασης,

παράδοσης

των

υλικών,

ανταλλακτικών, αναλώσιμων σε πλήρη και κανονική λειτουργία και καταχώρησης των
ανελκυστήρων.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
2.

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική

νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς
με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή
υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους, οι οποίες σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικείες Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο
εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λπ., θα ευθύνεται δε
έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές.
Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
Στην Αρχή παρέχεται επίσης η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των
ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. αρμοδίων υπηρεσιών. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί

22PROC010626414 2022-05-26
παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Αρχή να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.
Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους της παρούσας, διέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (ν. 4412/2016 κ.λπ. κείμενες διατάξεις) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στο
συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου και Αρχής.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαμβάνονται μετά την ολοκλήρωση της παροχής
υπηρεσίας, με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Καλής εκτέλεσης εργασιών, από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες
υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσουν
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρουν τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν
και γνωμοδοτούν επ’ αυτών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 ως ισχύει.
Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο καθαρό
ποσό των δύο χιλιάδων πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €) πλέον του Φ.Π.Α. 24%.
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης της
Επιχορήγησης του Εφετείου Κέρκυρας, μετά από την προσκόμιση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας, αφού παρακρατηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και ο
αναλογών φόρος και αφού συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά δικαιολογητικά και η
βεβαίωση παραλαβής της προμήθειας.
Η πληρωμή του αναδόχου, για το συμφωνηθέν τίμημα θα γίνεται στο τέλος για το
σύνολο του συμφωνηθέντος τιμήματος, σε ευρώ (αφαιρουμένων των τακτικών κρατήσεων
και του αναλογούντος ΦΠΑ) με τραπεζική επιταγή, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών
και της έγγραφης πιστοποίησης καλή εκτέλεσης της συντήρησης από της αρμόδιες προς
τούτο Επιτροπές των εποπτευομένων φορέων και την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών.
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνεις (ΦΠΑ, φόρους κ.λπ.) οι
οποίες επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε Ευρώ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 30η
Μάϊου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ, Κατά την εν λόγω μέρα και ώρα όλοι οι
φάκελοι θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο αρμόδιο γραφείο.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς (µε συστημένη επιστολή ή
courier) σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της δικαστικής υπαλλήλου του Πρωτοδικείου
Κέρκυρας Σοφίας Μαρίας Πουλημένου, στον 3ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας,
τέρμα Κολοκοτρώνη, 49132, Κέρκυρα είτε να προσκομίζονται αυτοπροσώπως στην ίδια ως
άνω διεύθυνση.
Όλες οι προσφορές θα πρωτοκολλώνται από το Πρωτόκολλο της Τριμελούς Επιτροπής
για τη Διενέργεια Δημοσίων Διαγωνισμών του Εφετείου Κέρκυρας, την αποκλειστική δε
ευθύνη για την εμπρόθεσμη υποβολή τους έχει ο οικονομικός φορέας.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.
Στον φάκελο της προσφοράς (εξωτερικά) θα αναγράφεται η πλήρης επωνυμία του
υποψηφίου αναδόχου. Θα αναγράφεται επίσης «φάκελος προσφοράς ενώπιον Τριμελούς
Επιτροπής για τη Διενέργεια Δημοσίων Διαγωνισμών του Εφετείου Κέρκυρας». Τέλος θα
αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (10/2022).
Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις και τις νόμιμες υπέρ
τρίτων κρατήσεις και θα δίδονται μόνον σε ευρώ. Το ποσό θα αναφέρεται ολογράφως και
αριθμητικώς και σε περίπτωση διάστασης υπερισχύει το ποσό που αναφέρεται ολογράφως.
Εφόσον από μια προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα
(60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
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Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά τους οφείλουν να
καταθέσουν (εντός του φακέλου) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’75) όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν: α) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύει, και β) ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης συλλογής
προσφορών, η δε προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής.
Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επίσης όλα τα δικαιολογητικά του
άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Τριμελής
Επιτροπής για τη Διενέργεια Δημοσίων Διαγωνισμών του Εφετείου Κέρκυρας διατηρεί το
δικαίωμα χωρίς καμία επιβάρυνση από το Δημόσιο: α) για τη ματαίωση ή την ακύρωση της
διαδικασίας απευθείας ανάθεσης και β) για τη ματαίωση και την επανάληψή της με
τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της πρόσκλησης.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην
ιστοσελίδα του Εφετείου Κέρκυρας.
Κέρκυρα 25-05-2022
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Μαρία Ζαγκουλντούδη

Πρωτοδίκης Κέρκυρας

