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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
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Κέρκυρα 25-5-2022
Αριθ. πρωτ. 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(CPV : 90919000-2)
1.

Γενικές πληροφορίες

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΦΟΡΕΑΣ:
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πόλη:
Ταχυδρομικός Κωδικός:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
Αρμόδιοι για πληροφορίες:
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):

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

Εφετείο Κέρκυρας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ
Κολοκοτρώνη 23Β
Κέρκυρα
49132
EΛΛΑΔΑ
2661098855
spoulimenou@5412.syzefxis.gov.gr
Πουλημένου Σοφία Μαρία
https://efeteio-kerkyras.gov.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανεξάρτητη Αρχή που δεν έχει νομική προσωπικότητα και ανήκει στο Δημόσιο
τομέα (Γενική Κυβέρνηση) υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης (Δημόσιο).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες (Πολιτικά-Ποινικά
Δικαστήρια).
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο
Ισχύουν τα κατωτέρω διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο «Θεσμικό πλαίσιο» της παρούσας.
Επικοινωνία-Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος:
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Πέραν των ανωτέρω δυνατοτήτων, το πλήρες σώμα της διακήρυξης με τα παραρτήματα αυτής, αναρτάται
και στην ιστοσελίδα του Εφετείου Κέρκυρας: https://efeteio-kerkyras.gov.gr/ όπως και διατίθεται προς
αναπαραγωγή, με δαπάνες και μέριμνα των ενδιαφερομένων, από το γραφείο της κας Κατωμέρη
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Φωτεινής, 3ος όροφος του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00π.μ.12:00μ.μ..
Αντικείμενο Σύμβασης
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο άρθ. 1 του
Παραρτήματος Α της παρούσας.
2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Α. Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία όπως ορίζεται στα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 του Ν.
4412/2016 ως ισχύουν. Ειδικότερα, για την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, λαμβάνεται επίσης
υπόψη και το σχετικό άρθρο 60 του Ν. 4412/2016, καθώς και το άρθρο 121 παρ. 1 περ. α΄ εδ. β΄ και
συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την σύντμηση της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών λόγω
επείγουσας κατάστασης. Συγκεκριμένα, η υπ’ αριθμ. 8/13-4-2022 Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού
Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της ετήσιας δαπάνης για τον καθαρισμό
των χώρων των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας για το έτος 2022-2023, κηρύχθηκε άγονη
με την υπ’ αριθμ. 3/13-5-2022 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του
Εφετείου Κέρκυρας, προς το σκοπό να επαναληφθεί με τροποποιημένους όρους ως προς το φυσικό
αντικείμενο και συγκεκριμένα κατά το σκέλος που αφορά στην προσαρμογή του ζητούμενου προσωπικού,
σύμφωνα με την απόφαση 38866/21-4-2022 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο
«Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β΄2030/21-4-2022), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2022,
δηλαδή εν μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία σχεδιάσθηκε με βάση προηγούμενο νομικό
πλαίσιο. Δεδομένου δε του ότι η υπάρχουσα σύμβαση για τον καθαρισμό των χώρων των Δικαστικών
Μεγάρων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας λήγει στις 31-5-2022, προκύπτει επείγουσα ανάγκη για ταχύτερη
ολοκλήρωση των διαδικασιών.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 60 του Ν. 4412/2016, η επιτόπια επίσκεψη προκειμένου για την κατ’ ιδίαν
εκτίμηση-κοστολόγηση του μεγέθους και των ιδιαίτερων συνθηκών του έργου, είναι στις υποχρεώσεις
του υποψηφίου αναδόχου. Η συμμόρφωση δε με τον εν προκειμένω, όρο της διακήρυξης, τεκμαίρεται
καταρχάς με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με
το περιεχόμενο που ορίζεται στο σχετ. άρθ. 12.2.1 της διακήρυξης, ενώ οι περαιτέρω λεπτομέρειες της
υλοποίησης της συμμόρφωσης του κάθε υποψηφίου αναδόχου, επαφίενται στη δική του κρίση,
ελέγχονται όμως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.
Β. Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Εφετείο Κέρκυρας δια της Επιτροπής
Διαχείρισης της Επιχορήγησης αυτού (άρθρ. 64 Ν. 3900/2010). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση,
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό εξόδων του K.A.E. 0845 001, οικονομικού έτους 2022, του Φορέα, που
αφορά στις «Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων».
3. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων
δεκαεννιά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (137.419,26 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (τιμή χωρίς
Φ.Π.Α. 110.821,98 €). Για τη δέσμευση του συνολικού αυτού ποσού έχει ληφθεί η με αριθμ. πρωτ. 34/1310-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΠΝ4ΜΧ-Χ3Υ και ΑΔΑΜ: 21REQ009358022) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της
Αρχής, σε βάρος του προϋπολογισμού 2021, η οποία ανατράπηκε προς χρήση του έτους 2022 και
εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 19/3-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΠΡ4ΜΧ-ΡΤΠ) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
της Αρχής, για τo έτoς 2022.
4. Κριτήριο Ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(δηλαδή, μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς και
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επομένως μοναδικό κριτήριο κατακυρώσεως, θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή). Η κατακύρωση
γίνεται τελικά στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή, εξ’ εκείνων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί
ως αποδεκτές με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης.

5.

Ημερομηνία Διαγωνισμού

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 6η Ιουνίου 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 23Β
Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα
τηλ: 2661098855
Πληρ: Πουλημένου Σοφία Μαρία
e-mail: spoulimenou@protodikeio-kerkyras.gov.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κέρκυρα, 25-5-2022
Αριθμ. πρωτ. 9/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θεσμικό πλαίσιο
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
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
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11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)

Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ», όπως ισχύει
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
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
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/7-4-2014
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
Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου»
Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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
Τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα το αρθ.
21 παρ. 2 «Ανάληψη Υποχρεώσεων»
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»
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)
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
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)
Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15
Το Π.Δ. 394/1996 και το ν. 2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
σε συντρέχουσα περίπτωση
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
4
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26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)
40)

41)
42)

43)

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141) και το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 23
του ιδίου ως άνω νόμου
Το Ν.Δ. 496/1994 (Α 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύει.
Το Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει
Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και ιδίως τα αρθ. 13,14 και 15
Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»
Το Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
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
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).
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
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.)»
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∆»
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.»
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»
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
Το με αριθμ. πρωτ. 30440/8.5.2006 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Συμβάσεις του Δημοσίου με Εταιρίες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας»
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»
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
Την απόφαση 38866/21-4-2022 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο
«Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β΄2030/21-4-2022), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2022.
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
5
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44)

45)
46)

47)
48)

49)

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω
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
Την με αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: Ω39Φ4ΜΧ-59Ε ) απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Κέρκυρας,
Την με αρ. πρωτ. 2/2022 Πράξη του Προέδρου Εφετών Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΤΙ54ΜΧ-7ΧΒ), 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.
Το με αριθμ. πρωτ. 644/11-10-2021 πρωτογενές αίτημα του Εφετείου Κέρκυρας (ΑΔΑΜ:
21REQ009344510)
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34/13-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΠΝ4ΜΧ-Χ3Υ και ΑΔΑΜ: 21REQ009358022) σχετική
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Αρχής, σε βάρος του προϋπολογισμού 2021, η οποία
ανατράπηκε προς χρήση του έτους 2022, με την υπ’ αριθμ. 53/31-12-2021 απόφαση ανατροπής
Την με αρ. πρωτ. 19/3-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΠΡ4ΜΧ-ΡΤΠ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Επιτροπής
Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 19/2022 στο
βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της και με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν
τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (137.419,26 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων, σε βάρος του ΚΑΕ 0845 001 του
προϋπολογισμού έτους 2022 για τη διενέργεια διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την
ετήσια καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (των κοινοχρήστων χώρων, αίθριων,
γραφείων, αιθουσών ακροατηρίων, αποθηκών, υπογείου χώρου στάθμευσης και περιβάλλοντος
χώρου (πλακόστρωτα, σκάλες, παρτέρια, δεντροφυτεμένος χώρος) των: α) Δικαστικών Μεγάρων
Κέρκυρας, επί της οδού Κολοκοτρώνη 23Β, στο οποίο στεγάζονται οι παρακάτω υπηρεσίες: Εφετείο
Κέρκυρας, Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας,
Ειρηνοδικείο Κέρκυρας, Πταισματοδικείο Κέρκυρας, Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Ελεγκτικό
Συνέδριο Κέρκυρας, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Κέρκυρας, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων
Κέρκυρας β) της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας και γ) των Υπηρεσιών Ηγουμενίτσας που
στεγάζονται στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας, και συγκεκριμένα: Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσπρωτίας και Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων και συγκεκριμένα των εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων (των κοινοχρήστων χώρων, αίθριων, γραφείων, αιθουσών ακροατηρίων,
αποθηκών, υπογείου χώρου στάθμευσης και περιβάλλοντος χώρου (πλακόστρωτα, σκάλες, παρτέρια,
δεντροφυτεμένος χώρος) 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, β) της Ιατροδικαστικής
Υπηρεσίας Κέρκυρας και γ) των Υπηρεσιών Ηγουμενίτσας που στεγάζονται στο 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).
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Η εκτιμώμενη αξία (προϋπολογισμός δαπάνης οικονομικού έτους 2022) της σύμβασης, ανέρχεται
στο ποσό των εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών
(137.419,26 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % και των νομίμων κρατήσεων, σύμφωνα με
τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη και στα παραρτήματά
της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του
σχετικού συμφωνητικού και πάντως αρχομένης μετά την 01-06-2022.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
μόνο βάσει τιμής (δηλαδή, μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας οικονομικής
προσφοράς και επομένως μοναδικό κριτήριο κατακυρώσεως, θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη
τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που έχουν ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα τον καθαρισμό μεγάλων κτηρίων και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 6-6-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 25-5-2022 και ώρα: 11:30:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05/06/2022 και ώρα 23:59:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς-υποψηφίους Αναδόχους, μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσω του
Συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 37 του Ν. 4412/2016, στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13, την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ
401/Β) και το άρθρο 9 της με αριθ. 56902/215/2-6-2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Γλώσσα διεξαγωγής
Γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι η Ελληνική.

Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Δεν προβλέπεται.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) καθώς και στην ιστοσελίδα του Εφετείου Κέρκυρας, στη
διεύθυνση https://efeteio-kerkyras.gov.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 161843)

Χρόνος-Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισμού και υποβολής Προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Εφετείου
Κέρκυρας, που ορίζεται με την υπ’ αριθμ. 2/2022 Πράξη του Προέδρου Εφετών Κέρκυρας (ΑΔΑ:
6ΤΙ54ΜΧ-7ΧΒ), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. όπως οι
διαδικασίες αυτές περιγράφονται παρακάτω, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας.
Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί
ηλεκτρονικών διαγωνισμών [Ν. 4155/2013 (Α’ 120) όπως ισχύει] και των σχετικών Υπουργικών
Αποφάσεων [ΥΑ 56902/215/2-6-2017], μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την
Υπουργική Απόφαση 56902/215/2-6-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του αρθ. 6 της Υπουργικής Απόφασης με
αριθμ. 64233/9-6-2021 (Β΄ 2453/2021).
Κάθε Υποψήφιος συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία (1) μόνο προσφορά. Εφόσον Υποψήφιος,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο
Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση
θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους
ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην ελληνική
γλώσσα.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού, τα οποία
προβαίνουν και στην αξιολόγησή τους.
Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες το
σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των
αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία
νομοθεσία.

Ακατάλληλες- Μη κανονικές-Απαράδεκτες- προσφορές
Σύμφωνα με τα άρθρα 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, 26 παρ. 2 στοιχ. β και 32 του Ν. 4412/2016, σε
περίπτωση που οι υποβληθείσες προσφορές κριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν και της
γνώμης του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού), ως μη
κανονικές ή ως απαράδεκτες είτε ως ακατάλληλες (μη κατάλληλες), οι προσφορές αυτές
απορρίπτονται.
Μη κατάλληλες (ακατάλληλες), θεωρούνται σύμφωνα με τον οδηγό της Ε.Ε. για τις δημόσιες
συμβάσεις, το αρθ. 32 του Ν. 4412/2016 και τη σχετική νομολογία (ενδεικτικά, ΕΣ Τμ. VI 3558/2009,
44/2007), οι προσφορές που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύμβαση και δεν μπορούν να
8
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ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δηλ. αδυνατούν προδήλως, χωρίς να
τροποποιηθούν ουσιαστικά, να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της αναθέτουσας
αρχής, όπως αυτές προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Μη κανονικές (αρθ. 26 παρ.3 του Ν. 4412/2016 ), θεωρούνται συγκεκριμένα: α) όσες δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, γ) όταν
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, δ) όσες
κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές (οπότε, προκειμένου για τις «ασυνήθιστα
χαμηλές», ακολουθείται η διαδικασία των αρθ. 88 και 89 του Ν. 4412/2016).
Απαράδεκτες (αρθ. 26 παρ.4 του Ν. 4412/2016) προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα: α) όσες
υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και β) όσων η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Παροχή διευκρινίσεων
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και μόνον αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της διακήρυξης,
αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, φέροντα απαραίτητα ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο
του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριώνδιευκρινίσεων υποβάλλονται μόνον από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, όσους
δηλαδή διαθέτουν ήδη τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης).
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ηλεκτρονικά στις διευκρινίσεις που τυχόν ζητηθούν προσηκόντως
εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο σε έξι (6) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσμίας.
Εφόσον τέτοιες συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις ζητηθούν μετά το πέρας του
οριζόμενου ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι σχετικές απαντήσεις δίνονται επίσης ηλεκτρονικά,
έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς οι Υποψήφιοι να έχουν
δικαίωμα ένστασης.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, διευκρινίσεις ή
τροποποιήσεις για τις υποβληθείσες προσφορές ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης, δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας προκήρυξης
διαγωνισμού.
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Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό την έννοια των σχετικών αρθ. 2
περ. 14 και 53 του Ν. 4412/2016, είναι τα ακόλουθα:
1) η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
3) οι συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
4) το σχέδιο της σύμβασης

Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
1. Το συμφωνητικό.
2. Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

Λοιποί όροι διαγωνισμού - Παραρτήματα:
Κατά τα λοιπά ο εν λόγω διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης διαγωνισμού:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΕΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (άρθρο 68 του Ν.
3863/2010)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μαρία Ζαγκουλντούδη
Πρωτοδίκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Ανήκει στην με αριθμ. 9/2022 Διακήρυξη διαγωνισμού)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(CPV 90919000-2)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ
Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 18 παρ. 2, 4, 5, 53 και 130 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί
φορείς δεσμεύονται ότι τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος
Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που κατά το Ν. 4412/2016 (αρθ. 221 παρ.11, περ. δ-στ’) παρακολουθούν-επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και προκειμένου για τον εν θέματι διαγωνισμό, από τις αρμόδιες, ανά
δικαστικό κατάστημα, Επιτροπές Παραλαβής των Προμηθειών και Υπηρεσιών ή Έργων που αφορούν
το Εφετείο Κέρκυρας και τους εποπτευόμενους φορείς, ως και τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, περ. θ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά την «(…) διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (….) ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται
ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 (Α΄ 115)…..», σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του αρθ. 18 του Ν. 4412/2016,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθ. 107 παρ.1 του Ν. 4497/17, ενόψει επίσης του αρθ. 39 παρ.1
περ. γ’ του Ν. 4488/2017 και των αρθ. 73 και 80 του Ν. 4412/2016 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση της ετήσιας καθαριότητας των
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (των κοινοχρήστων χώρων, αίθριων, γραφείων, αιθουσών
ακροατηρίων, αποθηκών, υπογείου χώρου στάθμευσης και περιβάλλοντος χώρου (πλακόστρωτα,
σκάλες, παρτέρια, δεντροφυτεμένος χώρος) 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, β) της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας και γ) των Υπηρεσιών Ηγουμενίτσας που στεγάζονται στο
Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας, και συγκεκριμένα: Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσπρωτίας και Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ –ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός δαπάνης (εκτιμώμενη αξία) της σύμβασης, οικονομικού έτους 2022, ανέρχεται
στο ποσό των εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών
(137.419,26 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και των νομίμων κρατήσεων, σύμφωνα με τους
όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη και στα παραρτήματά της,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022, Κ.Α.Ε.: 0845.001.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΓΛΩΣΣΑ
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται ομοίως στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται αντίστοιχα η
κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση
με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει
να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα έγγραφα αυτά,
θα φέρουν παρά πόδας τη σχετική σφραγίδα/υπογραφή του μεταφραστή, αναφέροντας ότι
πρόκειται για «μετάφραση εκ του γνησίου ξενόγλωσσου αντιγράφου» (παρ. 10 άρθρο 80 του Ν.
4412/2016 και παρ. 2β, άρθρο 36 του κώδικα Δικηγόρων, Ν. 4194/27-9-2013 (Α’ 208).
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του
σχετικού συμφωνητικού και πάντως αρχομένης μετά την 01-06-2022.
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί-παραταθεί ως προς τη διάρκειά της, σύμφωνα με
τους σχετικούς ορισμούς των άρθρ. 217 παρ. 2 και 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Γενικοί όροι συμμετοχής
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνον του
λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη
αποδοχή, εκ µέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται
στην παρούσα, στο σύνολό τους.
Οι υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του
Διαγωνισμού, ή η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµία
υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και
υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. Ο ανάδοχος παραιτείται επίσης από κάθε
αξίωσή του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, εκλείψει
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ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης, οπότε στην
περίπτωση αυτή η σύµβαση διακόπτεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για
τους υποψηφίους.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν
απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους
υποψηφίους.
Το δικαίωµα συµµετοχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίζονται στην παρούσα,
κρίνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, κατά την υποβολή της προσφοράς,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύµβασης, στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Για το σκοπό αυτό, τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που υποβάλλονται από τους προσφέροντες, κατά το πρώτο στάδιο (π.χ. εγγύηση
συμμετοχής κατά το άρθ. 93 παρ. α του Ν.4412/16) πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης το πολύ
ενός (1) μήνα προ της ημερομηνίας της κατάθεσης των προσφορών, εκτός και να ορίζεται
διαφορετικά για επιμέρους δικαιολογητικά.
Ως προς το χρόνο έκδοσης και την ισχύ των δικαιολογητικών κατακύρωσης που καταθέτει κατόπιν
της σχετικής πρόσκλησης ο προσωρινός ανάδοχος, ισχύουν τα σχετικά διαλαμβανόμενα στην παρ.
12 του αρθ. 80 του Ν. 4412/16.
Β. Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που έχουν κύρια επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών, ήτοι τον καθαρισμό μεγάλων κτηρίων και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα (όπως π.χ. το Γ.Ε.ΜΗ.) ή/και τα αντίστοιχα επαγγελματικά
Επιμελητήρια και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό.
Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Όσον αφορά
τις Ενώσεις προμηθευτών και τις Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
αυτή (η προσφορά) θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς
(προμηθευτές) που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Η
εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά του συμμετέχοντος στο
διαγωνισμό. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο
ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον
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χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις
δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία μπορεί να εγκριθεί με απόφαση
του αρμόδιου για τη διοίκηση της εταιρείας οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 7: Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται, σύμφωνα με το αρθ. 73 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016, από τη συμμετοχή στην παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους
(σχετικές δηλώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνονται στο ΕΕΕΣ το οποίο
υποβάλλει, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 14 του
Παραρτήματος Α της παρούσας):
Α) Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α έως στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Β) Εάν η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016:
α) γνωρίζει ότι ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει σε διαδικασία σύναψης σύμβασης έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση,
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. γ’
του Ν. 4412/2016, ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση
ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθ. 73 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
μην αποκλείσει προσφέροντα για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν
επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Γ) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, προσφέροντα οικονομικό φορέα, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του N.
4412/16.
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 Ν. 4412/2016 ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρ. 12 & 13
του παραρτήματος Α της παρούσας,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου (α έως ζ) η περίοδος αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Για όλα τα παραπάνω, η Αρχή, κατόπιν και της γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού,
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση περί της συνδρομής ή μη των ανωτέρω καταστάσεων και τον τυχόν
παρεπόμενο αποκλεισμό του προσφέροντος.
Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο «Γ», υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Δ) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
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Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
ανωτέρω (στις παραγράφους, Α, Βγ και Γ) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
1. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης, ταυτοποιούμενοι ως εξής:
- Όσοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ταυτοποιούνται με χρήση του ονόματος
χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που τους έχει αποδοθεί από το σύστημα TAXISNet. Εφόσον γίνει
η ταυτοποίηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αιτούνται της εγγραφής τους συμπληρώνοντας τον VAT
Identification Number (αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α.) και ταυτοποιούνται με τη χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή
εγκρίνεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
αποστέλλοντας στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, ή
Β) Ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο. Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου pdf, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, αλλά και εγγράφως (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή του.

17

ΑΔΑ: 65ΑΙ4ΜΧ-ΕΔ0

22PROC010619766 2022-05-25

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους οικονομικούς φορείς-υποψηφίους χρήστες
ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής
υπογραφής χορηγούμενης από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
Γενικότερα οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα
διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36 Ν.
4412/2016.
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημά του εγκριθεί, λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ως και
στα παραρτήματα αυτής, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν την Προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 και της ΥΑ 56902/215/2-6-2017, εντός
της αναγραφόμενης στην προκήρυξη προθεσμίας.
Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και την παρούσα.
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις
τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Στην περίπτωση της υποβολής
στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό
αρχείο με μορφή .zip), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά,
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία
με μορφή .pdf ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών
αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος
και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Ο χρήστης-οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
α) Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται η εγγύηση συμμετοχής, τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (αρθ. 93 περ. β του Ν. 4412/2016, παρ. 1 του άρθρου 11 της
ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 και ΥΑ 56902/215/2-6-2017) και συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αναλυτικά
προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας ως απαραίτητα στοιχεία Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
Τα στοιχεία, οι υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β) Στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα εξής: η Τεχνική
προσφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθ. 12.1.3 της παρούσας διακήρυξης. Εφόσον οι απαιτήσεις
της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Τα στοιχεία, οι υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά της τεχνικής
προσφοράς, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα
εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Άλλως, πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σ’ αυτά στοιχεία, ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του
κατασκευαστικού οίκου.
γ) Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου, ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα στοιχεία, δικαιολογητικά κ.λ.π. της οικονομικής προσφοράς, υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη
υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και δ) τα αλλοδαπά δημόσια
έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης μορφής των υποφακέλων,
υπερισχύει η ηλεκτρονική.
Επισημαίνεται ότι δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα στοιχεία και δικαιολογητικά εκείνα τα
οποία έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρ. 79 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και
στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή που υποβλήθηκαν εκτός
της αναγραφομένης στην Προκήρυξη προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών όπως
τηρείται μέσω των υπηρεσιών χρονοσήμανσης του Συστήματος.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή
τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της Προκήρυξης απορρίπτονται. Πρέπει επίσης να είναι σαφείς
και αναλυτικές και να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά
που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Δεν πρέπει τέλος, να φέρουν ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες και διορθώσεις. Τυχόν προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν φέρει διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης των προσφορών (Επιτροπή
του διαγωνισμού).
Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που την αποτελούν, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, πρέπει να αναγράφονται η
πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών τους.
Οι (έντυπες) προσφορές όλων των ανωτέρω υποφακέλων υπογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11: Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 12.1.1 και 22.1. του παραρτήματος Α της παρούσας εκδίδονται
σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
Ν. 4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του αρθ. 72 του Ν. 4412/2016, επικοινωνεί με
τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυήσεις αυτές οι οποίες αποτελούν αυτοτελείς συμβάσεις, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την
οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ)
τους όρους ότι: i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (αρθ. 71 παρ. 1 και 4 του Ν.
4412/16) και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής ή της εγγύησης καλής εκτέλεσης -πέραν των ανωτέρω
αναγκαίων στοιχείων- μπορούν να καλύπτονται και εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.
Υποδείγματα των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, υπάρχουν στα
αντίστοιχα παραρτήματα Δ και Ε της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
12.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οι συμμετέχοντεςοικονομικοί φορείς στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως επί
ποινή αποκλεισμού, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 93 περ. β του Ν. 4412/2016, αρθ. 11
της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677, τ. Β΄/21-10-2013) και της ΥΑ 56902/215/2-6-2017, μαζί με την
Προσφορά τους, στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τα ακόλουθα
δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα και σε μορφή αρχείου .pdf, ήτοι:
12.1.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 περ. α του Ν. 4412/2016, ανέρχεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.,
με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι σε ποσό δύο χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων
λεπτών (2.216,44 € = 110.821,98 € x 2%) για τον παρόντα διαγωνισμό. Η εγγυητική επιστολή θα
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, του
άρθρου 15 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:
α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
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γ) στην περίπτωση i) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και ii)
απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν
απορριφθεί αμετακλήτως.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.
4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής στο διαγωνισμό, του Παραρτήματος Δ της παρούσας προκήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του εν λόγω Παραρτήματος, προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορές χωρίς εγγύηση συμμετοχής κατά τα ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
12.1.2. Συμπληρωμένο το πρότυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης σε μορφή .pdf, κατά τα
οριζόμενα στο ισχύον άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ της παρούσας προκήρυξης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, και ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Το πρότυπο ΕΕΕΣ βρίσκεται αναρτημένο, σε μορφή αρχείων xml και pdf, στη διαδικτυακή πύλη
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες-ανακοίνωση
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)» που βρίσκονται αναρτημένες στον
ανωτέρω δικτυακό τόπο.
Το ΕΕΕΣ-ESPD είναι η ηλεκτρονική έκδοση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης (ΕΕΕΣ), που παρέχεται
στο διαδίκτυο από τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint στο URL:
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Το ανωτέρω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την
οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων για
διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως
προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ., προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς του, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις (λόγους αποκλεισμού) των άρθρ. 73 και 74 του Ν.
4412/2016, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία, μη καταβολή φόρων και
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων, επαγγελματικό
παράπτωμα, κατάσταση πτώχευσης κλπ. (όπως αυτά προαναφέρθηκαν ανωτέρω στο άρθρο 7 του
παραρτήματος Α της παρούσας για τις «προϋποθέσεις συμμετοχής/λόγους αποκλεισμού»), για τις
οποίες ο οικονομικός φορέας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από το διαγωνισμό και
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που αφορούν την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται παρακάτω, στο άρθρο 12α «Πρόσθετα
δικαιολογητικά συμμετοχής-κριτήρια επιλογής» του παραρτήματος Α της παρούσας.
γ) είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά/εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος
εγκατάστασής του ή/και στα αντίστοιχα επαγγελματικά Επιμελητήρια.
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Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση,
εφόσον του ζητηθεί, να προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά απόδειξης όλων
των ανωτέρω δηλώσεών του.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/16 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
12.1.3 Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι τα τελευταία ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.
4412/2016), εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη
σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι
και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
Τα στοιχεία εκπροσώπησης που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά, πρέπει να συμφωνούν με τα
στοιχεία αυτού/ών που υπογράφει/ουν το ανωτέρω Ε.Ε.Ε.Σ.

12.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:
12.2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος,
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή και
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και όλους τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση
σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β και Γ της παρούσας.
12.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος,
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία δηλώνει ότι ως ανάδοχος:
i) με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, θα αναρτά το πρόγραμμα των απασχολουμένων στην
καθαριότητα (ανά δικαστικό κατάστημα), σε εμφανές σημείο των κτηρίων των κατά τόπους
υπηρεσιών όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού.
ii) μετά την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από δύο (2) εβδομάδες από την εγκατάστασή
του, θα προσκομίσει στην Αρχή αντίγραφο της θεωρημένης από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατάστασης
του κατά τόπους (δηλ. ανά δικαστικό κατάστημα) προσωπικού που θα απασχολεί στους χώρους των
προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών, ενώ για κάθε τυχόν αλλαγή προσωπικού που θα
πραγματοποιείται κατά τη συμβατική διάρκεια του έργου, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προσκομίζει
την εκάστοτε κάθε φορά ισχύουσα (κατάσταση),
iii) με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εκάστου τριμήνου, θα προσκομίζει αντίγραφο
της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. των προηγούμενων μηνών, που αφορά τους
απασχολούμενους υπαλλήλους στην παρούσα σύμβαση καθαρισμού.
iv) θα καλύπτει χωρίς επιβάρυνση, τυχόν έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας.
v) τα υλικά καθαρισμού, εργαλεία και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να είναι
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κατάλληλα για το αντικείμενο της περιγραφείσας στην παρούσα διακήρυξη εργασίας καθαριότητας
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τηρούν τα πρότυπα
α) ποιοτικής εγγύησης ISO 9001:2008, β) υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας ΕΛΟΤ
1801:2007/OHSAS 18001:2007 ή νεότερο και γ) περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ISO 14001:2004.

ΑΡΘΡΟ 12α: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα του προσφέροντος-οικονομικού φορέα, η
επαγγελματική του αξιοπιστία και εμπειρία, η οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια καθώς
και οι τεχνικές του δυνατότητες, θα πρέπει αυτός [προσφέρων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, σε
περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε μέλος αυτής)] να προσκομίσει, με την προσφορά του και τα εξής
δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το
αντικείμενο της σύμβασης (υπηρεσίες παροχής καθαρισμού κτηρίων), για τις τρεις (3) τελευταίες προ
της διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, δηλ. 2021, 2020 και 2019 (συναρτήσει της
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του), από την οποία
δήλωση να προκύπτει ότι ο εν λόγω ετήσιος ειδικός κύκλος εργασιών (για παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού κτηρίων) είναι για κάθε ένα από τα τρία (3) δηλούμενα έτη, τουλάχιστον ίσος με την
εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης.
Εάν η επιχείρηση ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων
για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει τη δήλωση του ελάχιστου ειδικού κύκλου εργασιών για τα
παραπάνω απαιτούμενα τρία προηγούμενα της διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικά έτη (2021,
2020, 2019), υποβάλλει τη σχετική δήλωση μόνον για το διάστημα που ασκεί την ανωτέρω
επιχειρηματική δραστηριότητα.
2) Καταστάσεις του προσωπικού της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου κατά ειδικότητα, για τα έτη
2021 και 2020, εκδοθείσες από την αρμόδια αρχή, από τις οποίες θα προκύπτει και ο συνολικός
αριθμός του προσωπικού καθαρισμού κτηρίων, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των δέκα
(10) ατόμων, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του.
3) Κατάσταση του προσφέροντος οικονομικού φορέα με τις, κατά τα τελευταία τρία (3) προ της
διενέργειας του διαγωνισμού έτη, δραστηριότητές του περί παροχής καθαριότητας κτιρίων στο
Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, σε συμβάσεις παρόμοιου μεγέθους έργου με αυτό της παρούσας
διακήρυξης, με συνημμένες βεβαιώσεις/συστατικές επιστολές επιτυχούς εκτέλεσης των ανωτέρω
συμβατικών παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας, εκδιδόμενες από την αρμόδια Υπηρεσία (αν
πρόκειται για Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.) ή από τον εργοδότη (εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών στον
ιδωτικό τομέα).
Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος φορέας του συμμετέχοντος δεν επιθυμεί τη χορήγηση της
ανωτέρω συστατικής επιστολής, θα πρέπει ο συμμετέχων στο διαγωνισμό να υποβάλει Υπεύθυνη
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά, που θα βεβαιώνει ο ίδιος τα
ανωτέρω και ότι ο αντισυμβαλλόμενος φορέας δεν του χορηγεί την αιτούμενη συστατική επιστολή.
Η μη προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής των άρθρων 12 και 12α της παρούσας,
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι σε
περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους
συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
Η επιτροπή του διαγωνισμού δύναται να ζητά από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους περαιτέρω
στοιχεία για την οικονομική τους υπόσταση, γραπτές διευκρινίσεις ή αποσαφηνίσεις πληροφοριών
και δικαιολογητικών, σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο, τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα επί των
ήδη υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και νομιμοποιητικά στοιχεία των εκπροσώπων των
διαγωνιζομένων εταιριών, πέραν των ήδη κατατεθέντων, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις
του άρθρ. 102 Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 13: Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»-Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η της παρούσας διακήρυξης) συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ, για
ένα έτος), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού
φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους
του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε
από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
2. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 68 παρ 1 Ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 παρ.1 του Ν. 4414/13):
(α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολούνται ημερησίως για την υλοποίηση των
απαιτήσεων (πρόγραμμα καθαρισμού) της σύμβασης, όπως αυτές περιγράφονται στα παραρτήματα Β
και Γ της παρούσας.
(β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου.
Από τα στοιχεία (α) και (β), θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια: α) ο συνολικός αριθμός των
απασχολουμένων προσώπων και β) ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησής τους ημερησίως
καθώς και για κάθε ένα από τα απασχολούμενα πρόσωπα, σε ημερήσια βάση.
(γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (προσκομίζεται
αντίγραφο, επισυναπτόμενο στην προσφορά).
(δ) Το ύψος του προυπολογισθέντος ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των
εργαζομένων, το οποίο και επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, δεν θα πρέπει να είναι κάτω του
ελάχιστου εργατικού κόστους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή
συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις.
(ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα άνω προυπολογισθέντα ποσά.
Στην προσφορά τους οι οικονομικοί φορείς πρέπει επίσης να υπολογίζουν ένα εύλογο ποσοστό
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους
και των νομίμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Σε περίπτωση μη αναγραφής εύλογης
τιμής σε υποχρεωτικό πεδίο τιμών, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.
4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’/18-04-2013), ήτοι στο πεδίο «Διοικητικό Κόστος» ή «Κόστος αναλωσίμων» ή
«Εργολαβικό Κέρδος», τότε η Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής της προσφοράς τους, θα πρέπει, αφαιρουμένων όλων των
νομίμων κρατήσεων-άλλων επιβαρύνσεων (όπως επίσης και της παρακράτησης 8% επί του καθαρού
ποσού της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών) που απαιτεί η διακήρυξη από την προσφερόμενη
τιμή, το ποσό της οικονομικής τους προσφοράς, να μην υπολείπεται του κατώτερου νόμιμου
εργατικού κόστους, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (βλ. ΣτΕ 840/2008, ΣτΕ
791/2008, ΔΕΦ ΑΘ 347/2013, ΔΕΦ ΑΘ 236/2013, ΔΕΦ ΑΘ 66/2012, ΔΕΦ ΑΘ 512/2011, δημ.Νόμος).
3. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να υπολογίζονται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, βάσει
των όσων προβλέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της, η ισχύουσα εργατική νομοθεσία και οι
λοιπές κείμενες ασφαλιστικές-φορολογικές διατάξεις και σύμφωνα με το αρθ. 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ
Α΄ 115) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 22
του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ Α΄ 88), ως και τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16-102013 (Β’ 26) και της παρούσας διακήρυξης.
Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με τον πίνακα του
παραρτήματος Η΄ της παρούσας, με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (βλ.
κεφ. 4, σελ. 2).
Επιπλέον του πίνακα υποδείγματος του παραρτήματος Η, οι προσφέροντες θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να τεκμηριώνουν με αναλυτικούς υπολογισμούς τα δηλούμενα ποσά των επιμέρους
στηλών των στοιχείων με αριθμούς 1-11 του πίνακα του υποδείγματος (παράρτημα Η) που
αντιστοιχούν στις πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων, βάσει της κατηγορίας στην οποία
ανήκουν (άνω ή κάτω των 25 ετών), ώστε αυτά να είναι ευχερώς επαληθεύσιμα.
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Για όλα τα στοιχεία του πίνακα, τα οποία, λόγω και της πολλαπλής κατηγοριοποίησης των
εργαζομένων [(π.χ. οι ώρες και ημέρες εργασίας είναι δυνατό να διαφέρουν ανά νομό και ανά
υπηρεσία ενώ και ο τρόπος υπολογισμού για τις εργοδοτικές εισφορές, δώρα, επιδόματα άδειες θα
είναι διαφορετικός για εργαζόμενους είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης)], χρειάζονται
περαιτέρω ανάλυση και δεν αρκεί η απλή αναφορά ενός μόνο συγκεντρωτικού ποσού, γι’ αυτά, θα
πρέπει, αφού γίνει η κατάλληλη παραπομπή στο κατά περίπτωση στοιχείο του πίνακα, να
συνοδεύονται ακολούθως και ως συνέχεια του εν λόγω πίνακα, από τους απαραίτητους αναλυτικούς
υπολογισμούς ανά κατηγορία εργαζομένων (όσων και όποιων κατηγοριών απαιτούνται), ώστε τα
τελικά συγκεντρωτικά αθροίσματα των στοιχείων (Α, Β, Γ) του πίνακα να είναι ελέγξιμα και «ευχερώς
επαληθεύσιμα».
4. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στους (υπο)
φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς [λόγω μη εύρεσης κατά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική
Προσφορά»], η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής
προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα
η Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο
102 παρ 4 του Ν. 4412/2016.
Α. ΤΙΜΗ
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ, για ένα έτος.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :
Α) τιμή με κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία και θα ληφθεί υπόψη για
τη σύγκριση των προσφορών.
Β) τιμή με κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, με Φ.Π.Α. [Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που
αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία].
πισημαίνεται επίσης, ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «Οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το κόστος των εργατικών καθώς και όλων των υλικών,
αναλωσίμων και λοιπών δαπανών, απαραίτητων για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης,
όπως ειδικότερα αναφέρεται και στα παραρτήματα Β και Γ της παρούσας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης όλες οι επιβαρύνσεις και οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως
ειδικά αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο Β, οι οποίες και θα πρέπει να αναλύονται σε
χωριστά κεφάλαια της προσφοράς.
Στην τιμή της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν επίσης να υπολογίζουν ρητώς και να
συμπεριλαμβάνουν στο στοιχείο (12) του πίνακα «άλλες επιβαρύνσεις», και την παρακράτηση επί της
καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθ. 64 παρ.2 περ. γγ’ του Ν. 4172/13.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφ.
3 «Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης» (σελ. 2) και στο άρθρο 2 του παραρτήματος Α της παρούσας
διακήρυξης.
Β. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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Πέραν όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, τoν Ανάδοχο βαρύνουν επίσης, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε
νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται και με τις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Αποδεικτικά Μέσα)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίησή του από
την Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σε μορφή .pdf και
σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, ως
αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 12 και 12α
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Πρόσθετα δικαιολογητικά Συμμετοχής») του παραρτήματος Α της
παρούσας:
Α. Οι Έλληνες πολίτες ή οι Αλλοδαποί
(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, τα οποία να έχουν εκδοθεί
το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή και από
τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 7 της
παραγράφου Α, στοιχεία α-στ («Λόγοι αποκλεισμού») του παραρτήματος Α της παρούσας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση από
την Αναθέτουσα Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν τελούν
σε πτώχευση ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπούς η δεύτερη περίπτωση) και επίσης
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία (μόνο για
αλλοδαπούς η δεύτερη περίπτωση).
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, οι προσφέροντες είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, από το οποίο να
προκύπτει αφενός ότι οι προσφέροντες ήταν εγγεγραμμένοι σ’ αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά
τους κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι τουλάχιστον μέχρι και την ημερομηνία επίδοσης της έγγραφης (ηλεκτρονικής)
ειδοποίησης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, για την προσκόμισή του. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, προσκομίζεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι τουλάχιστον μέχρι και τη λήψη της
ανωτέρω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
Β. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
(1) Τα ως άνω αναφερόμενα στις περιπτώσεις (2), (3), και (4), αντίστοιχα, δικαιολογητικά της
παραγράφου Α του παρόντος άρθρου και επιπλέον:
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση αλλοδαπών, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
δικαστικής/διοικητικής Αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου, τα οποία να έχουν
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εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή
και από τα οποία να προκύπτει ότι για τα νομικά πρόσωπα [δηλ. τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις
περιπτώσεις των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.)], πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθ. 7
της παραγράφου Α, στοιχεία α-στ, («Λόγοι αποκλεισμού») του παραρτήματος Α της παρούσας.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920
ως ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ως ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα στην τελευταία περίπτωση) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα στην τελευταία περίπτωση).
(4) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία πάντως να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην οποία να
δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής (χωρίς να απαιτείται και αντίστοιχη επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού).
Γ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη σχετική ηλεκτρονική
ειδοποίηση από την Αναθέτουσα αρχή, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι για τον Πρόεδρο του
Διοικητικού του Συμβουλίου πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθ. 7 της παραγράφου
Α στοιχεία α-στ, («Λόγοι αποκλεισμού») του παραρτήματος Α της παρούσας.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της ως άνω παραγράφου Α (για ημεδαπούς και
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα) του παρόντος αρθ. 14 και της περίπτωσης (3) της
παραγράφου Β του ίδιου άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Δ. Οι Ενώσεις προμηθευτών (υποβάλλουν κοινή προσφορά):
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Σημειώνεται ότι εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ότι αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων. Σε
χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση
νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων. Στην κατά τα άνω
ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
Όλα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) και τη νεώτερη ΥΑ
56902/215/19-5-17.
Τα περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται στην
Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο,
κατά περίπτωση) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.
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Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των δικαιολογητικών
κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε
αυτούς που δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχομένου της αποσφράγισης, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15: Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο
12.1.1. (Εγγυητική επιστολή συμμετοχής) του παραρτήματος Α της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σημειώνεται ότι οι
συμμετέχοντες, εφόσον στην ανωτέρω πρόσκληση της Υπηρεσίας δηλώσουν εγγράφως ότι συναινούν
να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, οφείλουν επίσης να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την
ανανέωση της εγγύησης συμμετοχής των (εάν αυτή δεν ισχύει) και για τις εν λόγω παρατάσεις. Όσοι
δε από τους συμμετέχοντες δεν απαντήσουν καθόλου ή απαντήσουν αρνητικά στην ανωτέρω
πρόσκληση της Υπηρεσίας για παράταση της ισχύος των προσφορών τους, αποκλείονται αυτομάτως
από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση δε που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, είτε όχι.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης
διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων
οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 16: Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά η οποία:
α) δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στα ανωτέρω άρθρα
ως και στα Παραρτήματα της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
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β) περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 91 και 102 του Ν. 4412/2016,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με το άρθρο 102,
δ) είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά,
ε) υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του άρθ. 7 «Λόγοι αποκλεισμού», στοιχείο Γ’, περ.γ του
παραρτήματος Α της παρούσας ( αντίστοιχα και η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του Ν. 4412/2016)
και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) είναι υπό αίρεση,
η) θέτει όρο αναπροσαρμογής (π.χ. τιμών),
θ) παρουσιάζει ελλείψεις μη δυνάμενες να θεραπευθούν, ως προς τα δικαιολογητικά ή/και τις
εγγυήσεις που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 17: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
17.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:
α) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η
οποία θα γίνει μία (1) ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις
06-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
β) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Αμέσως μετά την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε προσφέρων-συμμετέχων στο διαγωνισμό
αποκτά πρόσβαση και στις λοιπές προσφορές και στα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη όσων από αυτά που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016.
17.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα δε αποτελέσματα της κλήρωσης
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το
άρθρ. 20 της παρούσας και το άρθρο 360 Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 18: Πρόσκληση
κατακύρωσης

υποβολής

δικαιολογητικών

κατακύρωσης-Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στο άρθρο 14 (δικαιολογητικά κατακύρωσης-αποδεικτικά μέσα) του παραρτήματος Α
της παρούσας διακήρυξης.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν σε
σφραγισμένο φάκελο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο αρθ. 103 παρ. 2 του Ν. 4412/16, αν δεν προσκομισθούν τα
παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
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αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και
στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης,
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του «προσωρινού αναδόχου» απορρίπτεται, η δε εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 7 (λόγοι αποκλεισμού), 12 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) και 12α (κριτήρια επιλογής) του παραρτήματος Α της παρούσας.
Στις περιπτώσεις αυτές, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 ενώ η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο μέχρι την ημέρα
της ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 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 ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
αρθ.14 του παραρτήματος Α ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με
το άρθρο 12 ή/και τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 12α του παραρτήματος Α της παρούσας
διακήρυξης, η διαγωνιστική 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, και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης,
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την απόρριψη
της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα και με τη σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της
αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, στο ανωτέρω πρακτικό.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19: Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την τελική απόφαση κατακύρωσης, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε κάθε προσφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο.
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Η απόφαση αυτή, στην οποία θα αναφέρεται η προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης (βλ. επόμενο άρθ. 20), δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα
Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες, που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 Ν. 4412/2016,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος έχει
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του αρθ. 13, παραρτ. Α της παρούσας.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία
του άρθρου 103 Ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ως άνω Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 20: Προδικαστικές Προσφυγές-Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την
Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV
(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατά συνέπεια, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να
ασκήσει ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, είτε
α) από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, είτε β)
από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της παράνομης πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στα
άρθρα 361, 365 και 367 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) του αρ.
361 του Ν. 4412/2016.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του
Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα για τη
διαδικασία υποβολής και εξέτασης, τις προθεσμίες και τα λοιπά σχετικά ζητήματα όπως αυτά
ρυθμίζονται με το Π.Δ. 39/2017 (Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός
από την προδικαστική προσφυγή της ανωτέρω (άρθρο 360 παρ. 3 Ν. 4412/2016).
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% επί της
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των εξακοσίων (600,00) και μεγαλύτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.
Σχετικά με την κατάθεση του παραβόλου, αυτό καταβάλλεται από τον προσφεύγοντα, σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α, καθώς και στο αρθ.5 , παρ.4 του ανωτέρω Π.Δ. 39/2017.
Σύμφωνα με το αρθ. 6 του ανωτέρω Π.Δ. και το άρθρο 368 του ν. 4412/2016, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατ’
εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15
του π.δ. 39/2017 (άρθρα 364, 366 του Ν. 4412/2016).
Μετά την υποβολή των (προδικαστικών) προσφυγών, η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της
βασιμότητας των προσβαλλομένων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των
σχετικών ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και προβαίνει στην αποδοχή (εν όλω ή εν μέρει) ή στην
απόρριψη της προσφυγής με απόφασή της, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως
κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

ΑΡΘΡΟ 21: Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 22: Εκτέλεση της σύμβασης
22.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, σε μορφή αρχείου .pdf, εγγύηση καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. Επιπλέον, προσκομίζει την εν λόγω εγγύηση, εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην
Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της να είναι
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε της Διακήρυξης και τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
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παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
22.2 Συμβατικό πλαίσιο-Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύουν, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
22.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης (αρθ. 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον
ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους εκτέλεσης
της σύμβασης, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα Β και Γ της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 23: Υπεργολαβία-Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Δεν επιτρέπεται η από τον Ανάδοχο ανάθεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης κατά το
στάδιο της εκτέλεσης αυτής, σε υπεργολάβο του οποίου τα πλήρη στοιχεία, ικανότητες, ποσοστό της
σύμβασης που θα αναλάβει κ.λ.π σχετικές πληροφορίες, δεν έχουν εξαρχής δηλωθεί στο αντίστοιχο
μέρος του ΕΕΕΣ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν για την υπεργολαβική ανάθεση όλα τα σχετικά οριζόμενα στο
αρθ. 131 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω τυχόν
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων του αντικειμένου της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους, δεν αίρει
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (του άρθ. 12α της παρούσας),
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος
ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται, είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

ΑΡΘΡΟ 24: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 25: Δικαίωμα μονομερούς λύσης (καταγγελίας) της σύμβασης
25.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο άρθ.7 «λόγοι αποκλεισμού» του παραρτ. Α της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
25.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.

ΑΡΘΡΟ 26: Τρόπος πληρωμής
26.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: στο τέλος κάθε τριμήνου
για το 1/4 του συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος, με τραπεζική επιταγή, μετά την έγγραφη
πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των αρμόδιων προς τούτο επιτροπών
(Επιτροπών Παραλαβής) των προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών και την προσκόμιση του
σχετικού τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών.
Για τις ανάγκες της πληρωμής του έργου, οι εργασίες κάθε τριμήνου θεωρούνται αυτοτελές τμήμα
του έργου μη συνδεόμενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις εργασίες των άλλων τριμήνων.
Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε πληρωμή να προσκομίζει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται και στο Παράρτημα ΣΤ («υπόδειγμα σύμβασης»),
άρθρο 3, παρ. 2 της παρούσας διακήρυξης.
26.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω στο
άρθρο 13 παρ. Β. «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» του παρόντος παραρτήματος.
26.3. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση προκαταβολής φόρου
εισοδήματος του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας των
παρεχόμενων υπηρεσιών (σύμφωνα με το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167 23.7.2013) «ΝΕΟΣ Κώδικας
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» παράγραφος 2 περ. γγ΄ του άρθρου 64 που τιτλοφορείται «Συντελεστές
παρακράτησης φόρου»).

ΑΡΘΡΟ 27: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
27.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής της περίπτωσης «ανωτέρας βίας» (ειδικότερα στο
αρθ. 28 της παρούσας), κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
πραγματοποιήσει, όπως οφείλει, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις,
την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας στα προαναφερθέντα δικαστικά καταστήματα και
Υπηρεσίες αρμοδιότητας τους Εφετείου Κέρκυρας ή δεν συμμορφωθεί με τις τυχόν γραπτές εντολές
της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και επίσης, εάν
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν
παρατάσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές, του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης
του Εφετείου Κέρκυρας.
Αν ο ανάδοχος προσέλθει και δεν προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θα κινηθεί η
διαδικασία κήρυξής του ως έκπτωτου.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Τριμελούς
Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Κέρκυρας μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι προβλεπόμενες, στις αναλογικά εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 203
παρ. 4 του Ν. 4412/2016:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε,
Επιπλέον, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να του επιβληθεί, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
της αναθέτουσας αρχής ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο
χρονικό διάστημα.
27.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου..
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν: α) η σύμβαση δεν
υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου και β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 28: Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας, δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της
παρούσας ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση, στην
περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος
που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016, μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 29: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 205 του Ν. 4412/2016. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Αναθέτουσα Αρχή), ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 οργάνου (Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών).

ΑΡΘΡΟ 30: Παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές
Παραλαβής, που ορίσθηκαν σύμφωνα με την 2/2022 Πράξη του Προέδρου Εφετών Κέρκυρας (ΑΔΑ:
6ΤΙ54ΜΧ-7ΧΒ).
Αν η επιτροπή παραλαβής-παρακολούθησης κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το
ανωτέρω πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές, κατ’ άρθ. 209 παρ.4 του Ν. 4412/2016, (τυχόν
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης), «δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016».

ΑΡΘΡΟ 31: Απόρριψη παραδοτέων-Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την ανωτέρω παράγραφο 27.2 της
παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 32: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, κατόπιν συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις του
έναντι αυτής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα
της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται
να ενημερώσει εγγράφως και να καταθέσει όλα τα νόμιμα παραστατικά εκχώρησης στην Αναθέτουσα
Αρχή.
Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση
που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν
προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται
έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
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(Ανήκει στην με αριθμ. 8/2022 Διακήρυξη διαγωνισμού)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
• 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 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.
• Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα στον εργοδότη να απαιτήσει την αντικατάσταση μελών του
προσωπικού του αναδόχου σε περιπτώσεις πλημμελούς άσκησης της εργασίας τους και παράβασης
των όρων του προηγούμενου εδαφίου ως προς τη συμπεριφορά.
• Τα υλικά καθαρισμού, αναλώσιμα, εργαλεία και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα
πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντικείμενο της εργασίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δε καταλληλόλητα θα βεβαιώνεται από τα πιστοποιητικά α)
τήρησης προτύπων ποιοτικής εγγύησης ISO 9001:2008, β) τήρησης προτύπων υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους εργασίας ΕΛΟΤ 1801:2007/OHSAS 18001:2007 ή νεότερο και γ) τήρησης προτύπων
περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ISO 14001:2004. Επίσης τα υλικά καθαρισμού θα είναι εγκεκριμένα
και καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων και πιστοποιητικά EN ISO 9000,
• 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.
• Κατά την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις
υπηρεσίες σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν
από τη δραστηριότητα του.
• 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.
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• 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.
• 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, μετά την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από δύο (2) εβδομάδες 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 τυχόν
ξεχασμένων ανοικτών παραθύρων, κλιματιστικών, ηλεκτρικών καλοριφέρ, λοιπών ηλεκτρικών
συσκευών, φώτων κ.λ.π., καθώς και στο κλείσιμο (κλείδωμα) των γραφείων, μετά το τέλος των
εργασιών του.
Άρθρο 2ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στο συνολικό τίμημα της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται όλες γενικά οι κάθε φύσεως δαπάνες του
αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται:
α) Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών, εργαλείων,
μηχανημάτων καθαριότητας και μικρούλικων (απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων κ.λ.π.).
Η τήρηση όλων των ανωτέρω εργαλείων/μηχανήματων και υλικών σε άριστη κατάσταση, τόσο από
άποψη λειτουργίας, όσο και από άποψη εμφάνισης. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά
αμέσως τα εργαλεία/μηχανήματα κ.λ.π. σε περίπτωση βλάβης, έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η
εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. Για τη φύλαξη των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών
καθαριότητας, τα κτίρια θα παρέχουν τον ανάλογο χώρο. Υπεύθυνος για τη φύλαξη των ανωτέρω
είναι ο Ανάδοχος.
β) Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής εργασίας,
αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης
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εργασίας κ.λ.π. του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων επίσης και των κάθε είδους νόμιμων υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου και υπέρ τρίτων κρατήσεων ως και υποχρεώσεων 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 Αναδόχου (διαμονή, διατροφή, ενδυμασία κ.λ.π.).
ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για τα αναλώσιμα (κόστος αναλωσίμων), μηχανήματα (αποσβέσεις,
μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π.), εργαλεία, υλικά και μικροϋλικά.
στ) Τα γενικά έξοδα, διοικητικό κόστος και εργολαβικό όφελος του Αναδόχου και γενικά κάθε άλλη
δαπάνη αναγκαία για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
ζ) Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του Αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την
εκτέλεση των εργασιών, βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο.
Επισημαίνεται ότι τόσο οι όροι των γενικών υποχρεώσεων του Αναδόχου του παρόντος
Παραρτήματος, όσο και η τεχνική περιγραφή (πρόγραμμα καθαρισμού-ειδικές υποχρεώσεις του
Αναδόχου) του Παραρτήματος Γ της παρούσας, συντάχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν μετά από την
πανομοιότυπη επανάληψή τους (επαναλαμβανόμενη προμήθεια) στα έγγραφα των αντίστοιχων
συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εν λόγω δικαστικών καταστημάτων, κατά τα
προηγούμενα έτη, οπότε και τεκμηριώθηκε η ισοτιμία που οι ανωτέρω όροι-τεχνικές περιγραφές
εξασφαλίζουν στους προσφέροντες και η απουσία αδικαιολόγητων τυχόν εμποδίων στον
ανταγωνισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

(Ανήκει στην με αριθμ. 8/2022 Διακήρυξη διαγωνισμού)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο, ανά Δικαστικό Μέγαρο και ανά δικαστική
υπηρεσία στα πλαίσια της εκτέλεσης του παρόντος έργου και οι λοιπές υποχρεώσεις αυτού είναι:
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει σε ετήσια
βάση την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας
επί της οδού Κολοκοτρώνη – τέρμα και Ηγουμενίτσας στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας καθώς και του
κτιρίου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
προσφορά.
Το Εφετείο Κέρκυρας και η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, δεν φέρουν καμία ευθύνη
για ελλιπή περιγραφή των χώρων των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας και της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να
επαληθεύσουν, με ιδία ευθύνη, την κατωτέρω περιγραφή, την έκταση και την μορφή των χώρων.
Προς το σκοπό αυτό δικαιούνται να ορίσουν τηλεφωνικώς συνάντηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους
για να ξεναγηθούν στους χώρους των κτιρίων (αρμόδιοι υπάλληλοι: για το Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρας η κα Σοφία Μαρία Πουλημένου, Δικαστική Υπάλληλο του Πρωτοδικείου Κέρκυρας και δη
αποσπασμένη στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας - τηλέφωνο 2661098855, ή η κα Φωτεινή Κατωμέρη,
Δικαστική Υπάλληλος του Εφετείου Κέρκυρας τηλ: 2661098888, για το Δικαστικό Μέγαρο
Ηγουμενίτσας η κα Δανάη Κονάκη, δικαστική υπάλληλος του Ειρηνοδικείου Θεσπρωτίας τηλ: 2665027691 και για τη Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας ο κος Δημήτριος Ασπιώτης τηλ: 2661082242.
Συγκεκριμένα:
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (των κοινοχρήστων χώρων, αίθριων, γραφείων,
αιθουσών ακροατηρίων, αποθηκών, υπογείου χώρου στάθμευσης και περιβάλλοντος χώρου
πλακόστρωτα, σκάλες, παρτέρια, δεντροφυτεμένος χώρος) του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, επί
της οδού Κολοκοτρώνη-τέρμα, στο οποίο στεγάζονται οι παρακάτω υπηρεσίες: Εφετείο Κέρκυρας,
Εισαγγελία Εφετών 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.
Αναλυτικά ως εξής:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
α) του ΥΠΟΓΕΙΟΥ: όλων των χώρων του υπογείου (υπόγειου χώρου στάθμευσης, χώρος κρατητηρίων
κρατουμένων, αποθηκών, αρχείων, χώροι αποθήκευσης μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αφορούν
στη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου)
β) του ΙΣΟΓΕΙΟΥ (αίθουσες ακροατηρίων και του χώρου διασκέψεων αυτών, κοινόχρηστοι χώροι,
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής – W.C, σκάλες)
γ) όλων των ΟΡΟΦΩΝ οι οποίοι αριθμούνται σε πέντε (5), Χωλ, διάδρομοι, γραφεία, κλιμακοστάσια,
χώροι υγιεινής – W.C., αίθουσες συσκέψεων-ολομέλειες, χώροι αρχείων, γραφεία, αίθουσες
ακροατηρίων και του χώρου διασκέψεων αυτών, μπαλκόνια, πρεβάζια, κουζίνες, υαλοπίνακες –τζάμια
γραφείων, τζαμαρίες κοινόχρηστων χώρων, θάλαμοι ανελκυστήρων και αποθήκες.
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Καθαριότητα και περιποίηση απολύμανση και απεντόμωση από έντομα, ερπετά και τρωκτικά, του
περιμετρικά περιβάλλοντα χώρου του Νέου Δικαστικού Μεγάρου και συγκεκριμένα:
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-Της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου: σκάλες, παρτέρια φυτεμένα (3), δεντροφυτεμένοι χώροι, κάγκελα,
φωτιστικά, υαλοπίνακες .
-Της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου (έναντι κτιρίου Φυλακών Κέρκυρας): σκάλες, πρεβάζια, επικλινής
δεντροφυτεμένος χώρος κάτω από την είσοδο αυτή, κάγκελα, φωτιστικά, υαλοπίνακες.
-Της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου: σκάλες, πλακόστρωτα, παρτέρια φυτεμένα (3), δεντροφυτεμένοι
χώροι , κάγκελα, πρεβάζια, επιφανειών των τοίχων (αφαίρεση
αραχνών), φωτιστικά.
-Της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου (έναντι κτιρίου Φυλακών Κέρκυρας):σκάλες, πρεβάζια,
κολώνες, πλακόστρωτο, επικλινής δεντροφυτεμένος χώρος κάτω από την είσοδο αυτή, επιφανειών
των τοίχων (αφαίρεση αραχνών), φωτιστικά.
-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ δεξιά και αριστερά του κτιρίου: πλακόστρωτα, κάγκελα, τοίχοι, πρεβάζια,
επικλινείς δεντροφυτεμένοι χώροι επιφανειών των τοίχων (αφαίρεση αραχνών), φωτιστικά.
3) της ΤΑΡΑΤΣΑ του κτιρίου.
Καθαριότητα της ταράτσας του κτιρίου στον πέμπτο όροφο και αποκομιδή απορριμμάτων στους
κάδους του Δήμου μία φορά το χρόνο.
4) ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Όλοι οι χώροι θα επιδειχθούν επί τόπου.
Η διάρκεια του έργου θα είναι δωδεκάμηνη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα έτος.
Στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού δεν περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των γραφείων του
Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΩΝ :
Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή των εργασιών των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας προς
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
α) Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων – ισογείων, υπογείων και ορόφων (χωλ, διαδρόμων, αποθηκών,
κλιμακοστασίων, χώρων υγιεινής – W.C., θαλάμων ανελκυστήρων , μπαλκονιών).
-Καθημερινό σκούπισμα και σφουγγάρισμα των μαρμάρινων δαπέδων των κοινοχρήστων χώρων όλων
των ορόφων του κτιρίου με τα απαραίτητα κατά περίπτωση, για τον καθαρισμό εξαρτήματα και
μηχανήματα.
-Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων των κοινόχρηστων χώρων στους κάδους του Δήμου, καθώς
και αποκομιδή ανακυκλώσιμου υλικού στους μπλε κάδους του Δήμου, τοποθέτηση πλαστικών
σακουλών στα καλάθια των αχρήστων των κοινοχρήστων χώρων, πλύσιμο αυτών σε τακτά χρονικά
διαστήματα, καθώς και το άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων, που βρίσκονται στους
κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.
-Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση με ενισχυμένο υγρό απορρυπαντικό των W.C. και πλύσιμο
λοιπών ειδών υγιεινής. Ιδιαίτερο βάρος και προσοχή θα δίνεται στις κοινόχρηστες τουαλέτες.
-Τοποθέτηση καθημερινά χάρτου υγείας σε όλες τις κοινόχρηστες τουαλέτες του Κτιρίου, και ανά μια
μέρα στις λοιπές τουαλέτες καθώς και φροντίδα ώστε να υπάρχει πάντα υγρό σαπούνι καθαρισμού.
- Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων των κλιμακοστασίων, των διαδρόμων και των εισόδων του
κτιρίου, μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα και την εξωτερική πλευρά αυτών κάθε μήνα.
-Καθαρισμός όλων των επιφανειών στις πόρτες των ακροατηρίων κάθε μήνα.
-Απεντόμωση και Απολύμανση τρωκτικών, όλων κοινοχρήστων χώρων του Κτιρίου μία φορά το χρόνο.
-Καθαρισμός όλων των επιφανειών των τοίχων, όπου είναι λερωμένοι και κρίνεται απαραίτητο, σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
-Καθαρισμός όλων των μπαλκονιών και αποκομιδή σκουπιδιών, μία φορά το μήνα ή όποτε κρίνεται
απαραίτητο λόγω έκτακτων περιστάσεων.
β) Καθαρισμός γραφείων, αιθουσών ακροατηρίων και αιθουσών διασκέψεων.
43

ΑΔΑ: 65ΑΙ4ΜΧ-ΕΔ0

22PROC010619766 2022-05-25

-Καθημερινό σκούπισμα, σφουγγάρισμα και ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, βιβλιοθηκών,
υαλοπινάκων των βιβλιοθηκών, ντουλαπών, ραφιών, εδρών και εδράνων ακροατηρίων.
-Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων στους κάδους του Δήμου, καθώς και αποκομιδή
ανακυκλώσιμου υλικού στους μπλε κάδους του Δήμου, τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα
καλάθια των αχρήστων των γραφείων, πλύσιμο αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα .
-Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων των γραφείων και των ακροατηρίων μαζί με τα πλαίσια, τα
κασσώματα και την εξωτερική πλευρά αυτών κάθε μήνα.
-Απεντόμωση και Απολύμανση τρωκτικών όλων των χώρων των γραφείων και των ακροατηρίων του
Κτιρίου μία φορά το χρόνο.
Καθαρισμός όλων των επιφανειών των τοίχων των γραφείων, όπου είναι λερωμένοι ή αράχνες και
κρίνεται απαραίτητο.
-Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση με ενισχυμένο υγρό απορρυπαντικό όλων των W.C. του
κτιρίου, των εσωτερικών των γραφείων και των ευρισκομένων στους χώρους διάσκεψης των
ακροατηρίων, καθώς και καθαρισμός λοιπών ειδών υγιεινής.
-Τοποθέτηση καθημερινά χάρτου υγείας σε όλες τις τουαλέτες του Κτιρίου, στις εσωτερικές των
γραφείων και των ευρισκομένων στους χώρους διάσκεψης των ακροατηρίων καθώς και φροντίδα
ώστε να υπάρχει πάντα υγρό σαπούνι καθαρισμού.
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
-Καθαριότητα, περιποίηση και απολύμανση από έντομα, ερπετά και τρωκτικά, του περιμετρικά
περιβάλλοντα χώρου του Νέου Δικαστικού Μεγάρου και συγκεκριμένα:
α) -Της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου:
- Καθημερινά σκούπισμα και πλύσιμο των εξωτερικών σκαλοπατιών και πλακόστρωτου του κτιρίου, με
το απαραίτητο ειδικό μηχάνημα (όχι σφουγγάρισμα),
-Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων στους κάδους του Δήμου, καθώς και αποκομιδή
ανακυκλώσιμου υλικού στους μπλε κάδους του Δήμου, τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα
καλάθια των αχρήστων στον εξωτερικό χώρο αυτό και πλύσιμο αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα .
-Πότισμα και περιποίηση (κόψιμο χόρτων) των παρτεριών και των φυτών στα τρία παρτέρια
έμπροσθεν του κτιρίου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
-Καθαρισμός όλων των εξωτερικών υαλοπινάκων, μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα μία (1) φορά το
χρόνο.
-Καθαρισμός των φωτιστικών και των τοίχων μια (1) φορά το χρόνο.
β) -Της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου (έναντι κτιρίου Φυλακών Κέρκυρας): σκάλες, πρεβάζια,
επικλινής δεντροφυτεμένος χώρος κάτω από την είσοδο αυτή.
- Καθημερινά σκούπισμα και πλύσιμο των εξωτερικών σκαλοπατιών και πλακόστρωτου του κτιρίου, με
το απαραίτητο ειδικό μηχάνημα (όχι σφουγγάρισμα), και των πρεβαζιών.
-Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων στους κάδους του Δήμου, καθώς και αποκομιδή
ανακυκλώσιμου υλικού στους μπλε κάδους του Δήμου, από το χώρο αυτό καθώς και από τον επικλινή
δεντροφυτεμένο χώρο κάτω από την είσοδο αυτή.
-Τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια των αχρήστων στον εξωτερικό χώρο αυτό και πλύσιμο
αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα .
-Καθαρισμός όλων των εξωτερικών υαλοπινάκων, μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα μία (1) φορά το
χρόνο.
-Καθαρισμός των φωτιστικών και των τοίχων μια (1) φορά το χρόνο.
-Κόψιμο των χόρτων του επικλινούς δεντροφυτεμένου χώρου κάτω από την είσοδο, όποτε κρίνεται
απαραίτητο (τουλάχιστον δυο (2) φορές το χρόνο).
γ)-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ δεξιά και αριστερά του κτιρίου: πλακόστρωτα, κάγκελα, τοίχοι, πρεβάζια,
επικλινείς δεντροφυτεμένοι χώροι επιφανειών των τοίχων (αφαίρεση αραχνών), φωτιστικά, είσοδος
υπογείου χώρου στάθμευσης.
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3) ΤΑΡΑΤΣΑ του κτιρίου.
Καθαριότητα της ταράτσας του κτιρίου στον πέμπτο όροφο και αποκομιδή απορριμμάτων στους
κάδους του Δήμου μία φορά το χρόνο.
4) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
-Των γραφείων, των ακροατηρίων, των αίθριων, μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα μία (1) φορά το
μήνα με εξαίρεση τα τζάμια πάνω από την κεντρική είσοδο τα οποία θα καθαρίζονται με τα εξωτερικά
τζάμια μια (1) φορά το χρόνο.
-Των εξωτερικών υαλοπινάκων (τζαμαρίες, τζάμια κλπ) μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα μία (1)
φορά το χρόνο.
5) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ
Καθαρισμός από τα χόρτα, όλων των χώρων περιμετρικά του κτιρίου τουλάχιστον δυο (2) φορές το
χρόνο αλλά και οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη που αφορά στην ευπρεπή εικόνα του κτιρίου.
6) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο ανάδοχος θα απασχολεί τουλάχιστον οκτώ (8) απαιτούμενα, για τις ανάγκες του καθαρισμού, άτομα
καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και συγκεκριμένα:
α) δύο (2) άτομα κατ΄ ελάχιστο από έξι (6) ώρες κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 07.00΄ έως
15.00΄ και
β) έξι (6) άτομα κατ’ ελάχιστο από τέσσερις (4) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 15.00 ΄.
έως και 20.00΄.
Αν στο διάστημα της υπογεγραμμένης σύμβασης κριθεί αναγκαία από τον ανάδοχο η απασχόληση
πρόσθετων ατόμων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αναφέρονται στη σύμβαση
(καθαρισμός υαλοπινάκων σε υψηλά μη προσβάσιμα εύκολα σημεία, απεντόμωση και απολύμανση
τρωκτικών, όλων των κοινοχρήστων και του περιμετρικά περιβάλλοντα χώρου του Νέου Δικαστικού
Μεγάρου, Πότισμα και περιποίηση (κόψιμο χόρτων) των παρτεριών και των φυτών στα τρία παρτέρια
έμπροσθεν του κτιρίου, καθαρισμός των εξωτερικών φωτιστικών και των τοίχων κλπ), η αμοιβή
απασχόλησης των πρόσθετων αυτών εργαζόμενων αφορά και επιβαρύνει μόνο και αποκλειστικά τον
ανάδοχο ο οποίος φέρει και την ευθύνη τους και ουδεμία σχέση θα έχουν με το καθημερινά
εργαζόμενο προσωπικό, ούτε θα συνυπολογίζονται (προσθαφαίρεση) σε αυτό.
Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας του
Νομού Θεσπρωτίας και δη των κοινοχρήστων χώρων, γραφείων, αιθουσών ακροατηρίων, αποθηκών
και περιβάλλοντος χώρου των Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας του Νομού Θεσπρωτίας , όπου
στεγάζονται οι κάτωθι υπηρεσίες των Δικαστηρίων της πόλης της Ηγουμενίτσας και δη : Πρωτοδικείο
Θεσπρωτίας , Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας , Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας. Αναλυτικά ως εξής:
-Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων – ισογείων, υπογείων και ορόφων (χωλ, διαδρόμων, αποθηκών,
κλιμακοστασίων, χώρων υγιεινής – W.C.).
-Καθαρισμός γραφείων, αιθουσών ακροατηρίων και αιθουσών διασκέψεων.
Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά του Δικαστικού Μεγάρου.
-Καθαρισμός υαλοπινάκων.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΩΝ:
Ακολουθεί περιγραφή των εργασιών των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

προς

1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
α) Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων – ισογείων, υπογείων και ορόφων (χωλ, διαδρόμων, αποθηκών,
κλιμακοστασίων, χώρων υγιεινής – W.C., θαλάμων ανελκυστήρων).
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-Καθημερινός καθαρισμός όλων των γραφείων του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσπρωτίας,
εκτός των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζεται ο Δικηγορικός Σύλλογος.
-Καθημερινό σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων.
-Καθημερινό ξεσκόνισμα των γραφείων και λοιπών επίπλων και συσκευών (κοινοχρήστων μηχανών,
φωτοτυπικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α. ) πλην οθονών και πληκτρολογίων.
-Καθημερινό άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων, άδειασμα και καθαρισμός των σταχτοδοχείων
από τα γραφεία και τους διαδρόμους.
-Καθημερινός καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών.
-Καθαρισμός εσωτερικών πρεβαζιών παραθύρων.
-Μία φορά την εβδομάδα σκούπισμα των μοκετών (όπου υπάρχουν) με ηλεκτρική μηχανή, πλύσιμο
μοκετών extraction και τοποθέτηση μοκετών.
-Μία φορά την εβδομάδα καθαρισμός των ραφιών , των εξωτερικών επιφανειών των ντουλαπών και
των θυρών των γραφείων καθώς και των σωμάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
- Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων καθημερινώς από το Δικαστικό Μέγαρο και τοποθέτησή
τους εντός των κάδων του Δήμου.
-Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των κοινοχρήστων χώρων (διάδρομοι –κλιμακοστάσια) όλων των
ορόφων του κτιρίου του Δικαστικού μεγάρου Ηγουμενίτσας.
-.Καθημερινός καθαρισμός των πρεβαζιών και της κουπαστής των κλιμακοστασίων.
-Μία φορά την εβδομάδα καθαρισμός λεβητοστασίων και μηχανοστασίου.
-Καθαρισμός των τουαλετών όλων των ορόφων του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.
Καθημερινός λεπτομερής καθαρισμός και απολύμανση με ενισχυμένο υγρό απορρυπαντικό των W.C.
και πλύσιμο λοιπών ειδών υγιεινής. Ιδιαίτερο βάρος και προσοχή θα δίνεται στις κοινόχρηστες
τουαλέτες. Τοποθέτηση καθημερινά χάρτου υγείας σε όλες τις τουαλέτες του Δικαστικού Μεγάρου ,
καθώς και υγρό σαπούνι.
-Καθημερινό άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση σακούλας σε αυτά.
-Καθημερινός καθαρισμός των ανελκυστήρων του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.
-Καθημερινός καθαρισμός και πλύσιμο των τοιχωμάτων τους, των δαπέδων καθώς και των θυρών.
-Καθημερινός καθαρισμός της εισόδου του κτιρίου.
-Καθημερινό σκούπισμα-σφουγγάρισμα και γυάλισμα της σκάλας του κτιρίου.
Κάθε μήνα γενικό πλύσιμο των τοίχων και κολώνων των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου.
- Απολύμανση, απεντόμωση από έντομα, ερπετά και τρωκτικά, όλων των χώρων του κτιρίου
εσωτερικά και εξωτερικά, μία φορά το χρόνο.
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
α) Μία φορά την εβδομάδα καθαρισμός και σκούπισμα του αύλιου χώρου του κτιρίου.
)Μία φορά την εβδομάδα περιποίηση και φροντίδα των παρτεριών με λουλούδια που υπάρχουν
στον έμπροσθεν του κτιρίου αύλειο χώρο και την περιποίηση και φροντίδα των υπαρχουσών
γλαστρών εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.
γ) Καθαρισμός από τα χόρτα, όλων των χώρων περιμετρικά του κτιρίου τουλάχιστον δυο (2) φορές το
χρόνο αλλά και οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη που αφορά στην ευπρεπή εικόνα του κτιρίου.
3) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ του κτιρίου
-Καθημερινός καθαρισμός των υαλοπινάκων της εισόδου του κτιρίου.
-Κάθε ένα μήνα καθαρισμός - πλύσιμο όλων των επιφανειών των υαλοπινάκων και από τις δύο
πλευρές στους κοινοχρήστους χώρους στα κλιμακοστάσια, στα γραφεία και στις υπόλοιπες αίθουσες
του κτιρίου. Λεπτομερής καθαρισμός όλων των μεταλλικών προστατευτικών και πλαισίων θυρών και
παραθύρων.
4) ΤΑΡΑΤΣΑ του κτιρίου
-Μία φορά το μήνα καθαρισμός και σκούπισμα της ταράτσας.
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5) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο ανάδοχος θα απασχολεί τουλάχιστον τρία (3) απαιτούμενα, ανάλογα με τις ανάγκες του
καθαρισμού, άτομα καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και συγκεκριμένα:
α) ένα (1) άτομο κατ΄ ελάχιστο από επτά (7) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες από από ώρα 07.00΄ έως
15.00΄ και
β) δύο (2) άτομα κατ’ ελάχιστο από τέσσερις (4) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 15.00 ΄.
έως και 20.00΄.
3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Καθαριότητα των εσωτερικών χώρων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας αναλυτικά ως εξής:
-Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων- χώρων υγιεινής – W.C.).
-Καθαρισμός γραφείων.
-Καθαρισμός υαλοπινάκων.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΩΝ:
Ακολουθεί περιγραφή των εργασιών των χώρων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας προς
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων , διαδρόμων, χώρων υγιεινής – W.C.).
-Καθαρισμός όλων των γραφείων του κτιρίου.
-Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων.
-Ξεσκόνισμα των γραφείων και λοιπών επίπλων και συσκευών (κοινοχρήστων μηχανών, φωτοτυπικά,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α. ) πλην οθονών και πληκτρολογίων.
-Άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων, άδειασμα και καθαρισμός των σταχτοδοχείων από τα
γραφεία και τους διαδρόμους.
-Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών.
-Καθαρισμός εσωτερικών πρεβαζιών παραθύρων.
-Καθαρισμός των ραφιών , των εξωτερικών επιφανειών των ντουλαπών και των θυρών των γραφείων
καθώς και των σωμάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
- Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων από την Υπηρεσία και τοποθέτησή τους εντός των κάδων του
Δήμου.
-Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των κοινοχρήστων χώρων.
-Καθαρισμός των τουαλετών της Υπηρεσίας με ενισχυμένο υγρό απορρυπαντικό των W.C. και πλύσιμο
λοιπών ειδών υγιεινής. Τοποθέτηση χάρτου υγείας σε όλες τις τουαλέτες της Ιατροδικαστικής
Υπηρεσίας, καθώς και υγρό σαπούνι.
-Άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση σακούλας σε αυτά.
-Καθαρισμός της εισόδου του κτιρίου και του μπαλκονιού.
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο ανάδοχος θα απασχολεί τουλάχιστον ένα (1) απαιτούμενο άτομο, ανάλογα με τις ανάγκες του
καθαρισμού, μία φορά την εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και για ελάχιστον τέσσερις
ώρες και συγκεκριμένα ώρα 15:00΄ έως 19.00΄.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
(Ανήκει στην με αριθμ. 8/2022 Διακήρυξη διαγωνισμού)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: ……………………………….
Κατάστημα: ………………………………………….
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. τηλ.-φαξ )
Ημερομηνία έκδοσης: ………………………………
Ποσό (σε ευρώ): ……………………………………
Αριθμ. σχετικής διακήρυξης: 9/2022
Προς
το Εφετείο ΚέρκυραςΕπιτροπή του άρθρ. 64 Ν. 3900/2010
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Αριθμός: …………………………………. Ποσό:………………….…………… ευρώ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των …………………………. ευρώ (και ολογράφως το ποσό) ……………………………. υπέρ της εταιρείας
……………………………. με την επωνυμία ……………………, Δ/νση ………………………….., Α.Φ.Μ. ……………………
για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2022
διακήρυξή σας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 05-06-2022, για την ανάδειξη
αναδόχου για την καθαριότητα των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες των: 1) Δικαστικού
Μεγάρου Κέρκυρας, 2) Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας και 3) Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας,
που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εφετείου Κέρκυρας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθόλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ )
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη).
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

48

ΑΔΑ: 65ΑΙ4ΜΧ-ΕΔ0

22PROC010619766 2022-05-25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

(Ανήκει στην με αριθμ. 9/2022 Διακήρυξη διαγωνισμού)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα: (Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ.-τηλ. φαξ)
Ημερομηνία έκδοσης:
Ποσό (σε ευρώ):
Προς το Εφετείο ΚέρκυραςΕπιτροπή του άρθρ. 64 Ν. 3900/2010
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Αριθμός:.............
Ποσό σε ευρώ ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ……………. ΕΥΡΩ (αριθμητικώς και ολογράφως), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρίας …………………… (επωνυμία) εδρεύουσας ……………..(Δ/νση) με
Α.Φ.Μ……………………., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………….. σύμβασης,
που υπέγραψε μαζί σας για την καθαριότητα των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες των: 1)
Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, 2) Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας και 3) Ιατροδικαστική
Υπηρεσία Κέρκυρας, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εφετείου Κέρκυρας. (Αριθμός σχετικής
Διακήρυξης 9/2022, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 05-06-2022).
Το παραπάνω ποσό καλύπτει το 4% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., ήτοι αξίας ………… ευρώ.
Το ποσό αυτό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

(Ανήκει στην με αριθμ. 9/2022 Διακήρυξη διαγωνισμού)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στην Κέρκυρα και στο κατάστημα του Εφετείου Κέρκυρας (Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας,
οδός Κολοκοτρώνη άνευ αριθμού) και στο γραφείο του Διευθύνοντος το Εφετείο Κέρκυρας,
σήμερα

στις

…………………,

ημέρα

……………….

και

ώρα

…………………..΄,

οι

πιο

κάτω

υπογεγραμμένοι, αφενός η Τ ριμελ ής Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου
Κέρκυρας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) ………………, 2) ……………………… Εφέτες Κέρκυρας και
3)…………………………., Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Εφετείου Κέρκυρας, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. …………………… Απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου
Κέρκυρας (σε Συμβούλιο) και ενεργεί σαν εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου
ο/η ……………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
………………………………,

……………………… που εδρεύει

με ΑΦΜ …………………., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……………………… δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας, συμφώνησαν τα εξής :
Η πρώτη των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά της, μετά από ανοικτό
ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων κατά τον οποίο, με το υπ’ αριθμ…………………..
πρακτικό και απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών για τα
Δικαστικά Μέγαρα Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας, κρίθηκε η προσφορά της ανωτέρω εργολάβου ως
η πλέον συμφέρουσα, ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συμβαλλομένων (ανάδοχο) τον ετήσιο
καθαρισμό των χώρων των Δικαστικών Μεγάρων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας καθώς και της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας και ειδικότερα το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει
τους χώρους, όπως αυτοί περιγράφονται στη σχετική ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού,
πλην των γραφείων των Δικηγορικών Συλλόγων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.
Α) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
α) Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων – ισογείων, υπογείων και ορόφων (χωλ, διαδρόμων, αποθηκών,
κλιμακοστασίων, χώρων υγιεινής – W.C., θαλάμων ανελκυστήρων , μπαλκονιών).
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-Καθημερινό σκούπισμα και σφουγγάρισμα των μαρμάρινων δαπέδων των κοινοχρήστων χώρων όλων
των ορόφων του κτιρίου με τα απαραίτητα κατά περίπτωση, για τον καθαρισμό εξαρτήματα και
μηχανήματα.
-Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων των κοινόχρηστων χώρων στους κάδους του Δήμου, καθώς
και αποκομιδή ανακυκλώσιμου υλικού στους μπλε κάδους του Δήμου, τοποθέτηση πλαστικών σακουλών
στα καλάθια των αχρήστων των κοινοχρήστων χώρων, πλύσιμο αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα,
καθώς και το άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων, που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους του
κτιρίου.
-Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση με ενισχυμένο υγρό απορρυπαντικό των W.C. και πλύσιμο
λοιπών ειδών υγιεινής. Ιδιαίτερο βάρος και προσοχή θα δίνεται στις κοινόχρηστες τουαλέτες.
-Τοποθέτηση καθημερινά χάρτου υγείας σε όλες τις κοινόχρηστες τουαλέτες του Κτιρίου, και ανά μια
μέρα στις λοιπές τουαλέτες καθώς και φροντίδα ώστε να υπάρχει πάντα υγρό σαπούνι καθαρισμού.
- Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων των κλιμακοστασίων, των διαδρόμων και των εισόδων του
κτιρίου, μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα και την εξωτερική πλευρά αυτών κάθε μήνα.
-Καθαρισμός όλων των επιφανειών στις πόρτες των ακροατηρίων κάθε μήνα.
-Απεντόμωση και Απολύμανση τρωκτικών, όλων κοινοχρήστων χώρων του Κτιρίου μία φορά το χρόνο.
-Καθαρισμός όλων των επιφανειών των τοίχων, όπου είναι λερωμένοι και κρίνεται απαραίτητο, σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
-Καθαρισμός όλων των μπαλκονιών και αποκομιδή σκουπιδιών, μία φορά το μήνα ή όποτε κρίνεται
απαραίτητο λόγω έκτακτων περιστάσεων.
β) Καθαρισμός γραφείων, αιθουσών ακροατηρίων και αιθουσών διασκέψεων.
-Καθημερινό σκούπισμα, σφουγγάρισμα και ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, βιβλιοθηκών,
υαλοπινάκων των βιβλιοθηκών, ντουλαπών, ραφιών, εδρών και εδράνων ακροατηρίων.
-Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων στους κάδους του Δήμου, καθώς και αποκομιδή
ανακυκλώσιμου υλικού στους μπλε κάδους του Δήμου, τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια
των αχρήστων των γραφείων, πλύσιμο αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα .
-Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων των γραφείων και των ακροατηρίων μαζί με τα πλαίσια, τα
κασσώματα και την εξωτερική πλευρά αυτών κάθε μήνα.
-Απεντόμωση και Απολύμανση τρωκτικών όλων των χώρων των γραφείων και των ακροατηρίων του
Κτιρίου μία φορά το χρόνο.
-Καθαρισμός όλων των επιφανειών των τοίχων των γραφείων, όπου είναι λερωμένοι ή έχουν αράχνες
και κρίνεται απαραίτητο.
-Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση με ενισχυμένο υγρό απορρυπαντικό όλων των W.C. του
κτιρίου, των εσωτερικών των γραφείων και των ευρισκομένων στους χώρους διάσκεψης των
ακροατηρίων, καθώς και καθαρισμός λοιπών ειδών υγιεινής.
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-Τοποθέτηση καθημερινά χάρτου υγείας σε όλες τις τουαλέτες του Κτιρίου, στις εσωτερικές των
γραφείων και των ευρισκομένων στους χώρους διάσκεψης των ακροατηρίων καθώς και φροντίδα ώστε να
υπάρχει πάντα υγρό σαπούνι καθαρισμού.

2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
-Καθαριότητα, περιποίηση και απολύμανση από έντομα, ερπετά και τρωκτικά, του περιμετρικά
περιβάλλοντα χώρου του Νέου Δικαστικού Μεγάρου και συγκεκριμένα:
α) -Της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου:
- Καθημερινά σκούπισμα και πλύσιμο των εξωτερικών σκαλοπατιών και πλακόστρωτου του κτιρίου, με
το απαραίτητο ειδικό μηχάνημα (όχι σφουγγάρισμα)
-Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων στους κάδους του Δήμου, καθώς και αποκομιδή
ανακυκλώσιμου υλικού στους μπλε κάδους του Δήμου, τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια
των αχρήστων στον εξωτερικό χώρο αυτό και πλύσιμο αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα .
-Πότισμα και περιποίηση (κόψιμο χόρτων) των παρτεριών και των φυτών στα τρία παρτέρια
έμπροσθεν του κτιρίου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
-Καθαρισμός όλων των εξωτερικών υαλοπινάκων, μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα μία (1) φορά το
χρόνο.
-Καθαρισμός των φωτιστικών και των τοίχων μια (1) φορά το χρόνο.

β) -Της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του κτιρίου (έναντι κτιρίου Φυλακών Κέρκυρας): σκάλες, περβάζια, επικλινής
δεντροφυτεμένος χώρος κάτω από την είσοδο αυτή.
- Καθημερινά σκούπισμα και πλύσιμο των εξωτερικών σκαλοπατιών και πλακόστρωτου του κτιρίου, με
το απαραίτητο ειδικό μηχάνημα (όχι σφουγγάρισμα), και των περβαζιών.
-Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων στους κάδους του Δήμου, καθώς και αποκομιδή
ανακυκλώσιμου υλικού στους μπλε κάδους του Δήμου, από το χώρο αυτό καθώς και από τον επικλινή
δεντροφυτεμένο χώρο κάτω από την είσοδο αυτή.
-Τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια των αχρήστων στον εξωτερικό χώρο αυτό και
πλύσιμο αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα .
-Καθαρισμός όλων των εξωτερικών υαλοπινάκων, μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα μία (1) φορά το
χρόνο.
-Καθαρισμός των φωτιστικών και των τοίχων μια (1) φορά το χρόνο.
-Κόψιμο των χόρτων του επικλινούς δεντροφυτεμένου χώρου κάτω από την είσοδο, όποτε κρίνεται
απαραίτητο (τουλάχιστον δυο (2) φορές το χρόνο).
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γ)-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ δεξιά και αριστερά του κτιρίου: πλακόστρωτα, κάγκελα, τοίχοι, περβάζια,
επικλινείς δεντροφυτεμένοι χώροι επιφανειών των τοίχων (αφαίρεση αραχνών), φωτιστικά, είσοδος
υπογείου χώρου στάθμευσης.

3) ΤΑΡΑΤΣΑ του κτιρίου.
Καθαριότητα της ταράτσας του κτιρίου στον πέμπτο όροφο και αποκομιδή απορριμμάτων στους
κάδους του Δήμου μία φορά το χρόνο.

4) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
-Των γραφείων, των ακροατηρίων, των αίθριων, μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα μία (1) φορά το
μήνα με εξαίρεση τα τζάμια πάνω από την κεντρική είσοδο τα οποία θα καθαρίζονται με τα εξωτερικά
τζάμια μια (1) φορά το χρόνο.
-Των εξωτερικών υαλοπινάκων (τζαμαρίες, τζάμια κλπ) μαζί με τα πλαίσια, τα κασσώματα μία (1)
φορά το χρόνο.
5) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ
Καθαρισμός από τα χόρτα, όλων των χώρων περιμετρικά του κτιρίου τουλάχιστον δυο (2) φορές το
χρόνο αλλά και οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη που αφορά στην ευπρεπή εικόνα του κτιρίου.

6) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
1.

Ο ανάδοχος θα απασχολεί οκτώ (8) απαιτούμενα, για τις ανάγκες του καθαρισμού, άτομα, καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και συγκεκριμένα:
α) δύο (2) άτομα κατ΄ ελάχιστο από έξι (6) ώρες κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 07.00΄ έως

15.00΄ και
β) έξι (6) άτομα κατ’ ελάχιστο από τέσσερις (4) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 15.00 ΄
έως και 20.00΄,
για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας όπως αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω
(κοινοχρήστων χώρων – ισογείων, υπογείων και ορόφων, χωλ, διαδρόμων, κλιμακοστασίων, χώρων
υγιεινής – W.C., γραφείων, αιθουσών ακροατηρίων, αποθηκών και αιθουσών διασκέψεων και
περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου).
Αν στο διάστημα της υπογεγραμμένης σύμβασης κριθεί αναγκαία η απασχόληση από τον ανάδοχο
πρόσθετων ατόμων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αναφέρονται στη σύμβαση
(καθαρισμός υαλοπινάκων σε υψηλά μη προσβάσιμα εύκολα σημεία, απεντόμωση και απολύμανση
τρωκτικών, όλων των κοινοχρήστων και του περιμετρικά περιβάλλοντα χώρου του Νέου Δικαστικού
Μεγάρου, πότισμα και περιποίηση (κόψιμο χόρτων) των παρτεριών και των φυτών στα τρία παρτέρια
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έμπροσθεν του κτιρίου, καθαρισμός των εξωτερικών φωτιστικών και των τοίχων κλπ), η αμοιβή
απασχόλησης των πρόσθετων αυτών εργαζομένων αφορά και επιβαρύνει μόνο και αποκλειστικά τον
ανάδοχο ο οποίος φέρει και

την ευθύνη τους και ουδεμία σχέση θα έχουν με το καθημερινά

εργαζόμενο προσωπικό, ούτε θα συνυπολογίζονται (προσθαφαίρεση) σε αυτό.
Γίνεται ειδική μνεία ότι τα άτομα που θα εργάζονται από ώρα 07.00΄ έως 15.00΄ θα ασχολούνται με
την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και κυρίως, των χώρων υγιεινής κατά τις
ώρες λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο και ειδικότερα στις αίθουσες
συνεδριάσεως των δικαστηρίων, στους κοινόχρηστους χώρους, στις τουαλέτες (W.C.) αλλά και στους
εξωτερικούς χώρους συλλέγοντας απορρίμματα (κυπελάκια, κλπ). Επίσης, τα άτομα αυτά θα βρίσκονται
στη διάθεση της υπηρεσίας για να εκτελούν οποιαδήποτε επιπλέον εργασία καθαριότητας τους
υποδειχθεί.

B) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ:

1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
α) Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων – ισογείων, υπογείων και ορόφων (χωλ, διαδρόμων,
αποθηκών, κλιμακοστασίων, χώρων υγιεινής – W.C., θαλάμων ανελκυστήρων ).
-Καθημερινός καθαρισμός όλων των γραφείων του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσπρωτίας,
εκτός των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζεται ο Δικηγορικός Σύλλογος.
-Καθημερινό σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων.
-Καθημερινό ξεσκόνισμα των γραφείων και λοιπών επίπλων και συσκευών (κοινοχρήστων
μηχανών, φωτοτυπικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α. ) πλην οθονών και πληκτρολογίων.
-Καθημερινό άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων, άδειασμα και καθαρισμός των σταχτοδοχείων
από τα γραφεία και τους διαδρόμους.
-Καθημερινός καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών.
-.Καθαρισμός εσωτερικών περβαζιών παραθύρων.
-.Μία φορά την εβδομάδα σκούπισμα των μοκετών (όπου υπάρχουν) με ηλεκτρική μηχανή,
πλύσιμο μοκετών extraction και τοποθέτηση μοκετών.
-Μία φορά την εβδομάδα καθαρισμός των ραφιών, των εξωτερικών επιφανειών των ντουλαπών και
των θυρών των γραφείων καθώς και των σωμάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
- Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων καθημερινώς από το Δικαστικό Μέγαρο και τοποθέτησή
τους εντός των κάδων του Δήμου.
-Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των κοινοχρήστων χώρων (διάδρομοι –κλιμακοστάσια) όλων των
ορόφων του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.
-.Καθημερινός καθαρισμός των περβαζιών και της κουπαστής των κλιμακοστασίων.
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-Μία φορά την εβδομάδα καθαρισμός λεβητοστασίων και μηχανοστασίου.
-Καθαρισμός των τουαλετών όλων των ορόφων του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.
- Καθημερινός λεπτομερής καθαρισμός και απολύμανση με ενισχυμένο υγρό απορρυπαντικό των
W.C. και πλύσιμο λοιπών ειδών υγιεινής. Ιδιαίτερο βάρος και προσοχή θα δίνεται στις
κοινόχρηστες τουαλέτες. Τοποθέτηση καθημερινά χάρτου υγείας σε όλες τις τουαλέτες του
Δικαστικού Μεγάρου , καθώς και υγρό σαπούνι.
-Καθημερινό άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση σακούλας σε αυτά.
-Καθημερινός καθαρισμός των ανελκυστήρων του κτιρίου του

Δικαστικού Μεγάρου

Ηγουμενίτσας.
-Καθημερινός καθαρισμός και πλύσιμο των τοιχωμάτων τους, των δαπέδων καθώς και των θυρών.
-Καθημερινός καθαρισμός της εισόδου του κτιρίου.
-Καθημερινό σκούπισμα-σφουγγάρισμα και γυάλισμα της σκάλας του κτιρίου.
-Κάθε μήνα γενικό πλύσιμο των τοίχων και κολώνων των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου.
- Απολύμανση, απεντόμωση από έντομα, ερπετά και τρωκτικά, όλων των χώρων του κτιρίου
εσωτερικά και εξωτερικά, μία φορά το χρόνο.
2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
α)-Μία φορά την εβδομάδα καθαρισμός και σκούπισμα του αύλειου χώρου του κτιρίου.
β)-Μία φορά την εβδομάδα περιποίηση και φροντίδα των παρτεριών με λουλούδια που υπάρχουν
στον έμπροσθεν του κτιρίου αύλειο χώρο και την περιποίηση και φροντίδα των υπαρχουσών
γλαστρών εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.
γ)- Καθαρισμός από τα χόρτα, όλων των χώρων περιμετρικά του κτιρίου τουλάχιστον δυο (2)
φορές το χρόνο αλλά και οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη που αφορά στην ευπρεπή εικόνα του
κτιρίου.
3) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ του κτιρίου
-Καθημερινός καθαρισμός των υαλοπινάκων της εισόδου του κτιρίου.
-Κάθε ένα μήνα καθαρισμός - πλύσιμο όλων των επιφανειών των υαλοπινάκων και από τις δύο
πλευρές στους κοινοχρήστους χώρους στα κλιμακοστάσια, στα γραφεία και στις υπόλοιπες
αίθουσες του κτιρίου. Λεπτομερής καθαρισμός όλων των μεταλλικών προστατευτικών και
πλαισίων θυρών και παραθύρων.
4) ΤΑΡΑΤΣΑ του κτιρίου
-Μία φορά το μήνα καθαρισμός και σκούπισμα της ταράτσας.
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5) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο ανάδοχος θα απασχολεί τρία (3) απαιτούμενα, ανάλογα με τις ανάγκες του καθαρισμού,
άτομα, καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και συγκεκριμένα:
α) ένα (1) άτομο κατ΄ ελάχιστο από επτά (7) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα
07.00΄ έως 15.00΄ και
β) δύο (2) άτομα κατ’ ελάχιστο από τέσσερις (4) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και από
ώρα 15.00 ΄ έως και 20.00΄,
για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας όπως αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω
(κοινοχρήστων χώρων – ισογείων, υπογείων και ορόφων, χωλ, διαδρόμων, κλιμακοστασίων, χώρων
υγιεινής – W.C,

γραφείων, αιθουσών ακροατηρίων, αποθηκών και αιθουσών διασκέψεων και

περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου).
Γίνεται ειδική μνεία ότι τα άτομα που θα εργάζονται από ώρα 07.00΄ έως 15.00΄ θα ασχολούνται με
την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και κυρίως, των χώρων υγιεινής κατά τις
ώρες λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο και ειδικότερα στις αίθουσες
συνεδριάσεως των δικαστηρίων, στους κοινόχρηστους χώρους, στις τουαλέτες (W.C.) αλλά και στους
εξωτερικούς χώρους συλλέγοντας απορρίμματα (κυπελάκια, κλπ). Επίσης, τα άτομα αυτά θα βρίσκονται
στη διάθεση της υπηρεσίας για να εκτελούν οποιαδήποτε επιπλέον εργασία καθαριότητας τους
υποδειχθεί.
Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Καθαριότητα των εσωτερικών χώρων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας αναλυτικά ως εξής:
-Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων- χώρων υγιεινής – W.C.).
-Καθαρισμός γραφείων.
-Καθαρισμός υαλοπινάκων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΩΝ:
Ακολουθεί περιγραφή των εργασιών των χώρων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας προς
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων , διαδρόμων, χώρων υγιεινής – W.C.).
-Καθαρισμός όλων των γραφείων του κτιρίου.
-Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων.
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-Ξεσκόνισμα των γραφείων και λοιπών επίπλων και συσκευών (κοινοχρήστων μηχανών, φωτοτυπικά,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α. ) πλην οθονών και πληκτρολογίων.
-Άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων, άδειασμα και καθαρισμός των σταχτοδοχείων από τα γραφεία
και τους διαδρόμους.
-Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών.
-Καθαρισμός εσωτερικών πρεβαζιών παραθύρων.
-Καθαρισμός των ραφιών , των εξωτερικών επιφανειών των ντουλαπών και των θυρών των γραφείων
καθώς και των σωμάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
- Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων από την Υπηρεσία και τοποθέτησή τους εντός των κάδων του
Δήμου.
-Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των κοινοχρήστων χώρων.
-Καθαρισμός των τουαλετών της Υπηρεσίας με ενισχυμένο υγρό απορρυπαντικό των W.C. και πλύσιμο
λοιπών ειδών υγιεινής. Τοποθέτηση χάρτου υγείας σε όλες τις τουαλέτες της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας,
καθώς και υγρό σαπούνι.
-Άδειασμα των δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση σακούλας σε αυτά.
-Καθαρισμός της εισόδου του κτιρίου και του μπαλκονιού.

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο ανάδοχος θα απασχολεί τουλάχιστον ένα (1) απαιτούμενο άτομο, ανάλογα με τις ανάγκες του
καθαρισμού, μία φορά την εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και για ελάχιστον τέσσερις
ώρες και συγκεκριμένα ώρα 15:00΄ έως 19.00΄.

Δ) ΓΕΝΙΚΑ:
1. Χρήση κατάλληλων και εξειδικευμένων κατά χώρο και χρήση, απορρυπαντικών ή άλλων χημικών
(ειδικά για μάρμαρα και πλακόστρωτα), τα οποία θα είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο Γενικό
Χημείο του Κράτους και θα φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και πιστοποιητικά EN ISO
9000, ώστε να γίνεται πλήρης και σωστός καθαρισμός. – Επισημαίνεται ότι τα υλικά καθαρισμού που θα
χρησιμοποιεί ο ανάδοχος δεν πρέπει να είναι επιβλαβή για τη δημόσια υγεία.
2. Απολύμανση, απεντόμωση από έντομα, ερπετά και τρωκτικά, όλων των χώρων των κτιρίων εσωτερικά
και εξωτερικά, μία φορά το χρόνο.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται το προσωπικό που διαθέτει να το έχει ασφαλίσει στον ΕΦΚΑ. Η Τριμελής
Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο να
εργάζεται, αν δεν είναι ασφαλισμένος.
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4. Υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των ειδικών όρων και στον οποίο θα απευθύνεται ο ανάδοχος
για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει σχετικά με την καθαριότητα, θα είναι τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής
για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών για τα Δικαστικά Μέγαρα Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.
5.Το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: α) του
Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας επί της οδού Κολοκοτρώνη – τέρμα, στο οποίο στεγάζονται οι παρακάτω
υπηρεσίες: Εφετείο Κέρκυρας, Εισαγγελία Εφετών 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, πλην των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας και β) του
Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας, στο οποίο στεγάζονται οι παρακάτω
υπηρεσίες: Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας και Ειρηνοδικείο
Ηγουμενίτσας, πλην των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας (των κοινοχρήστων χώρων,
αίθριων, γραφείων, αιθουσών ακροατηρίων, αποθηκών, υπογείων χώρων στάθμευσης και
περιβάλλοντος χώρου (πλακόστρωτα, σκάλες, παρτέρια, δενδροφυτεμένος χώρος).
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό από σκούπες, σφουγγαρίστρες,
μηχανήματα ειδικά για τον καθαρισμό μαρμάρινων και πλακόστρωτων δαπέδων, χορτοκοπτικό μηχάνημα,
ειδικές σκάλες, σωλήνες ποτίσματος, σακούλες απορριμμάτων, χαρτί υγείας, σαπούνια και μηχανήματα
καθαρισμού υαλοπινάκων, για το έργο του καθαρισμού και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί
εξειδικευμένο προσωπικό για το καθαρισμό των χώρων και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
εξασφάλιση του χρησιμοποιούμενου προσωπικού, κατά την εκτέλεση του έργου του καθαρισμού.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού που θα απασχολεί, κατά ειδικότητα,
θεωρημένη από αρμόδια αρχή (Επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ), με πλήρη στοιχεία.
8. Τα απασχολούμενα στην καθαριότητα των κτιρίων άτομα, θα πρέπει να είναι σταθερά και άτομα
εμπιστοσύνης, λόγω της ευαισθησίας των υπηρεσιών που στεγάζονται στους χώρους και να είναι και
σύμφωνα με την έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών για τα
Δικαστικά Μέγαρα Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας.
9. Ο ανάδοχος θα τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή θα καταβάλει τις νόμιμες
αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την
οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από Διαιτητικές Αποφάσεις, θα τηρεί το νόμιμο ωράριο,
την ασφαλιστική κάλυψη και τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όπως ειδικότερα
ορίζουν οι 30440/8-5-2006 και 31262/16-11-2006 εγκύκλιοι του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η
σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις νόμιμες
ετήσιες αποδοχές των υπαλλήλων καθαριότητας ανέρχεται στο ποσό ………………………… €. Το ύψος των
ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται σε ……………………… €.
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10. Ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε εργατικό ατύχημα του προσωπικού που θα
χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση 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 των κτιρίων. Η ευθύνη
βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
11. Μετά την εκτέλεση των εργασιών ο εκάστοτε αρμόδιος των χώρων, θα βεβαιώνει το «καλώς έχειν»
των εργασιών.
12. Στο ποσό της αμοιβής περιλαμβάνεται το κόστος των εργασιών και των απαραίτητων υλικών
καθαριότητας και συντήρησης, καθώς επίσης οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ
έξοδα. Η Τριμελής Επιτροπή για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών για τα Δικαστικά Μέγαρα Κέρκυρας
και Ηγουμενίτσας, η Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας, το Εφετείο
Κέρκυρας και το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, ουδεμία ευθύνη έχουν έναντι του αναδόχου, των εργαζομένων
σε αυτόν, των προμηθευτών ή τρίτων, πέραν του ποσού που θα καθορισθεί να καταβάλλεται στον
ανάδοχο τριμηνιαίως, βάσει της σχετικής συμβάσεως που θα υπογραφεί.
13. Νερό και ρεύμα παρέχονται από την υπηρεσία.
14. Οι σάκοι απορριμμάτων θα μεταφέρονται καθημερινά στους κάδους αποκομιδής απορριμμάτων των
Δήμων Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας, αντίστοιχα, καθώς και τα ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους
των παραπάνω Δήμων.
15. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εργασίες του καθαρισμού
σύμφωνα με τις υποδείξεις των στεγαζόμενων υπηρεσιών και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν
από τις δραστηριότητές τους.
Η δεύτερη των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει την πιο πάνω εργασία, με το
κόστος των εργατικών και των απαραίτητων υλικών καθαριότητας και απολυμάνσεως στην τιμή
των ..................................... τριμηνιαίως (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και
των εξόδων δημοσίευσης του διαγωνισμού) και συνολικά ετήσια των …………………………………….,
(συμπεριλαμβανομένου

του

αναλογούντος

Φ.Π.Α.

και

των

εξόδων

δημοσίευσης

του

διαγωνισμού), αποδεχόμενη πλήρως τους όρους της παρούσας σύμβασης.
Η Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας, ο Διευθύνων το
Εφετείο Κέρκυρας και ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, δεν έχουν ουδεμία ευθύνη
έναντι του αναδόχου, των εργαζομένων εις αυτόν, των προμηθευτών του ή τρίτων, πέραν του
ποσού που έχει καθοριστεί να καταβάλλεται στον ανάδοχο τριμηνιαίως βάσει της παρούσας
συμβάσεως που θα υπογραφεί.
Η ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καθαρίζονται οι πιο πάνω χώροι
χρησιμοποιώντας δικό της εξοπλισμό και απορρυπαντικά και τέλος να προβαίνει στις
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απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται ο ομαλός και έγκαιρος καθαρισμός των χώρων των
εν λόγω Δικαστικών Μεγάρων.
Η Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας, ο Διευθύνων το
Εφετείο Κέρκυρας και ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, και ειδικότερα το Δημόσιο,
καμία ευθύνη δεν θα φέρει για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο
ανάδοχος, ως και για κάθε ζημία ή φθορά η οποία τυχόν προξενηθεί από το ως άνω προσωπικό
και τα χρησιμοποιηθέντα από αυτόν υλικά. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την
ανάδοχο ή το προσωπικό που προσλήφθηκε από αυτήν.
Επίσης η ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., τήρηση του
νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε
περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θ α καταγγέλλεται η σύμβαση με
την ανάδοχο.

Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται σε ένα έτος από την έναρξη των εργασιών,
δηλαδή για το χρονικό διάστημα από …………..2022 μέχρι και…………….2023, αλλά μπορεί να
καταγγελθεί προ της λήξεώς της, χωρίς αποζημίωση της αναδόχου, σε περίπτωση αλλαγής του
συστήματος καθαριότητας ή παραμελήσεως αυτής, κατά την κρίση της Τριμελούς Επιτροπής
Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας και εφόσον η ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με
τις γενόμενες προς αυτήν συστάσεις.
Τα πάσης φύσεως έξοδα της αναδόχου για το προσωπικό, τα υλικά καθαρισμού, την
μεταφορά τούτων, την προμήθεια χάρτου υγείας W.C, πλαστικών σακουλών για τα καλάθια των
αχρήστων, καθώς και κάθε δαπάνη αναγκαία για τον καθαρισμό των κτιρίων, ασφάλιστρα,
εισφορές προς Ταμεία ασφαλίσεως και τρίτους και οι νόμιμες κρατήσεις του εργολαβικού
ανταλλάγματος, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου την ανάδοχο - εργολάβο. Οι νόμιμες κρατήσεις: α)
παρακράτησης φόρου 8%, β) Ε.Α.Α.Δ.ΣY, χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣY. και ΟΓΑ χαρτοσήμου και γ)
Α.Ε.Π.Π., χαρτοσήμου Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ χαρτοσήμου, βαρύνουν εξ ολοκλήρου την ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνεται τον επόμενο μήνα από τη λήξη του τριμήνου εκτέλεσης των
οριζόμενων εργασιών της παρούσας σύμβασης, με την προσκόμιση στην Υπηρεσία μας του
σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών από την ανάδοχο και μετά την πιστοποίηση από την
Τριμελή Επιτροπή για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών για τα Δικαστικά Μέγαρα Κέρκυρας
και Ηγουμενίτσας, ότι εξετελέσθησαν όλες οι εργασίες, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους, με τους
ίδιους τεχνικούς και οικονομικούς όρους.
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Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/ 1995 «Περί
Προμηθειών κ.λ.π.», του Π.Δ. 118/2007 και του Ν. 4412/2016, οι ο ποίες θα εφαρμόζονται
ανάλογα.
Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, σε περίπτωση μη
διευθέτησής της, υπάγεται στην αρμοδιότητα των τοπικών δικαστηρίων της Κέρκυρας.
Η παρούσα σύμβαση τυπώθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα
όμοιο, το δε τρίτο θα υποβληθεί στο Ειδικό Γραφείο Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας.
Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο Ανάδοχος - Εργολάβος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
(Ανήκει στην με αριθμ. 9/2022 Διακήρυξη διαγωνισμού)
ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

https://espd.eprocurement.gov.gr/
(βλ. συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

(Ανήκει στη με αριθμ.9/2022 Διακήρυξη διαγωνισμού)

ΠΙΝΑΚΑΣ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
50) Α
/ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ
Σ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’
ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

51) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
52) 1
ΜΕ
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
53) 2
ΜΕ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ
54) 3
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΩΡΩΝ ΠΑΣΧΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
55) 4
(περιλαμβάνει τις
εργοδ. Εισφορές)
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ
56)
(περιλαμβάνει
τις εργοδ. Εισφορές)
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ-ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
57) 6
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
58) 7
ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
59)
ΚΟΣΤΟΥΣ (Α)
60)
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
61)
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ62) 8
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ,
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
63) 9
ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ, ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΛΟΙΠΑ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ
64) 1
ΚΕΡΔΟΣ
0
ΝΟΜΙΜΕΣ
65) 1
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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ΑΔΑ: 65ΑΙ4ΜΧ-ΕΔ0

22PROC010619766 2022-05-25
ΥΠΕΡ1 ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΠΡΟ Φ.Π.Α. (αναλυτικά
στο αρθ. 13 της
παρούσας διακήρυξης)
66)
ΑΛΛΕΣ
1 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
67)
ΚΟΣΤΟΥΣ
(Β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
68)
ΕΤΗΣΙΩΣ
(Α)+(Β)
Φ.Π.Α.
69) 1 (Γ)
3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ
70)
ΚΟΣΤΟΣ (Α)+(Β)+(Γ)
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