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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα, 27-05-2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΠ: 11/2022

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 – 98.855
ΦΑΞ : 26610 – 98.856
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την κατάθεση οικονομικών προσφορών,
για την ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πυρασφάλειας του Δικαστικού
Μεγάρου Κέρκυρας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπ' όψη:
A. τις διατάξεις:
1) του άρθρου 64 του Ν. 3900/2010 «Εξ ορθολογισμός διαδικασιών κ.λ.π.» (ΦΕΚ 213/Α),
όπως τροπ. με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ 219/Α),
2) της παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν. 4055/2012 και της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.
4129/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
4) του ν.δ. 496/1974, όπως ισχύει,
5) του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α), στο μέτρο που
εφαρμόζεται, όπως ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και σύμφωνα με το Ν. 4782/2021,
6) του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α΄/5-8-2016).
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Β. τα οριζόμενα στις αποφάσεις:
1) ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ, από 25-5-2021 με αριθ. πρωτ. 6802/2021 και ΑΔΑ:
ΩΝΤ946ΨΧΥΙ-945, με την οποία εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Εφετείου Κέρκυρας, για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του για το έτος
2021,
2) των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με αριθ. πρωτ. 100260/17-11-2011 και ΑΔΑ: 4576Ω-Δ99, για την διαχείριση της
επιχορήγησης των Δικαστηρίων από το ΤΑΧΔΙΚ,
3) του Υπουργού Οικονομικών, με αριθ. πρωτ. 35130/739/2010, με την οποία αυξήθηκαν τα
χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/1995,
4) του Υπουργού Οικονομικών, με αριθ. πρωτ. 2/59649/0026/2001 με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 80 του Ν 2362/95
χρηματικό ποσό σε 2.500 ευρώ.
Γ. Τα οριζόμενα στη με αριθ. πρωτ. 13682/29-2-2012 και ΑΔΑ: Β44ΠΩ-ΣΜ7 εγκύκλιο του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
με θέμα «Εφαρμογή Διατάξεων Άρθρου 64 Ν. 3900/2010, ως ισχύει»,
Δ. Την ανάγκη για ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πυρασφάλειας των Δικαστικών Μεγάρων
Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ 769/19-10-2021 Αίτημα του
Εφετείου Κέρκυρας.
Ε. Το αριθμ. 6/19-11-2021 Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης
Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας.
ΣΤ. Την με αριθμό πρωτ. 52/19-11-2021 (ΑΔΑ: 938H4MX-ZO6) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας, με την
οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ
(7.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, για την ετήσια συντήρηση
εξοπλισμού πυρασφάλειας των Δικαστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου
Κέρκυρας.
Ζ. Τις υπ’ αριθμ, 3/4-3-2022 και 5/31-3-2022 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του Εφετείου Κέρκυρας.
Η. Τα υπ’ αριθμ. 9/2022 και 10/2022 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών που
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κηρύσσουν άγονη τη διαδικασία για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης εξοπλισμού
πυρασφάλειας των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.
Θ. Το αριθμ. 5/25-5-2022 Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης
Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας, με το οποίο αποφασίστηκε η ανατροπή της υπ’
αριθμ. 22/3- 1-2022 - ΑΔΑ: Ω5ΜΜ4ΜΧ-ΜΛΔ (52/19-11-2021 - ΑΔΑ: 938Η4ΜΧ-ΖΟ6)
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η αποδέσμευση της σχετικής πίστωσης και η επιστροφή
του ποσού των επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.600,00€), στον ΚΑΕ 0879, προς το σκοπό
της υποβολής ξεχωριστών αιτημάτων για τη συντήρηση της πυρασφάλειας των Δικαστικών
Μεγάρων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.
Ι. Τη με αριθμό 36/2022 απόφαση ανατροπής της υπ' αριθμ. 22/3-1-2022 - ΑΔΑ:
Ω5ΜΜ4ΜΧ-ΜΛΔ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
ΙΑ. Τη με αριθμό 37/27-5-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΩ54ΜΧ-ΙΞΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι το Εφετείο Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να
καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους για την ετήσια συντήρηση εξοπλισμού
πυρασφάλειας (CPV: 50413200-5 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού
πυρόσβεσης) των Δικαστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Κέρκυρας και
συγκεκριμένα για το Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, μέχρι του συνολικού ποσού των ποσού των
τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (3.224,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και λοιπών κρατήσεων.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Αναλυτικά το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) επισκέψεις
το χρόνο ανά τρίμηνο στο Δικαστικό Μέγαρο, από ειδικευμένο συνεργείο (2 ατόμων) και
συνίσταται στα κατωτέρω:


Οπτικός έλεγχος πινάκων πυρανίχνευσης και περιφερειακών συσκευών



Έλεγχος των στοιχείων του Κεντρικού Πίνακα, ρυθμίσεις βαθμίδων τροφοδοσίας ,
αυτόματου φορτιστή.



Έλεγχος καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών
οργάνων κ.λ.π.



Αποξήλωση και καθαρισμός των πυρανιχνευτών, όπου απαιτείται, με βάση τη
ρυπαρότητα αυτών.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
Αναλυτικά το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει τέσσερις (4) επισκέψεις το χρόνο ανά
τρίμηνο, από ειδικευμένο συνεργείο (2 ατόμων) και συνίσταται στα κατωτέρω:


Οπτικός έλεγχος πινάκων αυτόματης κατάσβεσης και περιφερειακών συσκευών



Έλεγχος των στοιχείων των Τοπικών Πινάκων Αυτόματης Κατάσβεσης, ρυθμίσεις
βαθμίδων τροφοδοσίας , αυτόματου φορτιστή.



Έλεγχος καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών
οργάνων κ.λ.π.



Αποξήλωση και καθαρισμός των πυρανιχνευτών, των συστημάτων αυτόματης
κατάσβεσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και τουλάχιστον δώδεκα (12) έκτακτες επισκέψεις στο
Δικαστικό Μέγαρο, κατόπιν τηλεφωνικής όχλησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου
για έλεγχο επί έκτακτων ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία των
συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης.
Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρείται ο πιο πάνω εξοπλισμός
πυρασφάλειας του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, χρησιμοποιώντας δικά της εργαλεία
συντήρησης και τέλος να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται η
ομαλή και έγκαιρη συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού των εν λόγω Δικαστικών
Μεγάρων.
Για την προσθήκη, αντικατάσταση ή επισκευή συσκευών του συστήματος, οι απαραίτητες
προμήθειες θα γίνονται κατόπιν οικονομικής προσφοράς.
Πιο αναλυτικά, δεν συμπεριλαμβάνεται κόστος για την προμήθεια

των υλικών για την

προμήθεια των υλικών που θα προκύψουν από τους παραπάνω λόγους.
Διαθεσιμότητα Τεχνικών: Για την επέμβαση άρσης βλάβης, εντός 24ωρου από την κλήση
για τις εργάσιμες ώρες (08.30-16.30) και ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) για το Δικαστικό
Μέγαρο της Κέρκυρας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, προσκομίζοντας σχετικά πιστοποιητικά που τα
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αποδεικνύουν, ενδεικτικά: άδεια, σχετική πιστοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Επίσης:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση
προμήθειας υπηρεσίας του συγκεκριμένου τύπου, προϋπολογισμού κάθε σύμβασης ίσου ή
μεγαλύτερου του 50% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.
β) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για τις εργασίες αναγόμωσης (π.χ. των
πυροσβεστήρων, να διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία και εν γένει
επαγγελματικά προσόντα για την εκτέλεση των εργασιών,
γ) να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας.
Επίσης να δηλώσουν:
α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας
β) το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν για την εκτέλεση της
σύμβασης,
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της
ποιότητας
των πυροσβεστικών ειδών,
δ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης
Τέλος να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν τους χώρους του Δικαστικού
Μεγάρων Κέρκυρας, όπου είναι εγκατεστημένα τα μόνιμα συστήματα αυτόματης
πυρόσβεσης, έκαναν επιτόπια αυτοψία και ότι δύνανται να προβούν στην ανάληψη των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
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.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται:
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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
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παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Αρχή να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.
3.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νόμιμων

αδειών, αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες
απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του
έναντι της Αρχής.
4.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί

ανελκυστήρων, όπως αναφέρεται στην με αριθμό Φ.Α./9.2. ΟΙΚ. 28425/22-12-2008 Κοινή
Υπουργική

Απόφαση

των

Υπουργών

Οικονομίας

και

Οικονομικών-Ανάπτυξης-

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) και λοιπές
κείμενες διατάξεις.
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/βεβαιώνονται ανά τρίμηνο με τη σύνταξη
του 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 ποσό των
τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (3.224,00 €) συμπεριλαμβανομένου 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
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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 κάθε
τρίμηνο, για το 1/4 του συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος, σε ευρώ (αφαιρουμένων των
τακτικών κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ) με τραπεζική επιταγή εξοφλούμενη από
την Τράπεζα της Ελλάδος, 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.
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. Ιδίως
τον βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Παρακράτηση φόρου για υπηρεσίες 8% επί του καθαρού ποσού της συμβατικής
αξίας, κατ’ άρθρο 64 του ν. 4172/23-7-2013 (Α’167)
β) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
δ) Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι παραπάνω κρατήσεις (με στοιχ β και γ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
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 2α
Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.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
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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 για την ετήσια
συντήρηση εξοπλισμού πυρασφάλειας των Δικαστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του
Εφετείου Κέρκυρας». Τέλος θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης
(11/2022).
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.
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 πριν την απόφαση κατακύρωσης οφείλει να προσκομίσει 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
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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 27-05-2022
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Μαρία Ζαγκουλντούδη

Πρωτοδίκης Κέρκυρας

