
           

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ      ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 
ΕΦΕΤΕΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ      ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

    Κεςςαλονίκθ 30-6-2021 
     Αρικ. πρωτ. 2406 

 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΔΛΕΚΝΘ ΜΕΛΟΔΟΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΣΘ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ ΕΛΚΟΣΛ ΕΞΛ (26) ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΕΩΝ 

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΛΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ  
(CPV : 90911200-8) 

 

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 
ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: 

 
Τριμελισ Επιτροπι του αρκρ. 64 Ν. 3900/2010 του 

Εφετείου Κεςςαλονίκθσ) 

ΦΟΕΑΣ: Εφετείο Θεςςαλονίκθσ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΦΟΕΑ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: 26θσ Οκτωβρίου 3-5 

Ρόλθ: Θεςςαλονίκθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ: 54626 

Χϊρα: EΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS: EL522 

Τθλζφωνο: 2313 311334 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: efeteio.promithies@thess-courts.gr  

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ: Αςτζριοσ Σαμαράσ, 
Ραναγιϊτα Κολιοφςθ, Ακανάςιοσ Ιαςωνίδθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): http://www.efeteio-thess.gr/web/  

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Α.Α.) 
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Ανεξάρτθτθ Αρχι που δεν ζχει νομικι προςωπικότθτα και ανικει ςτο Δθμόςιο 
τομζα (Γενικι Κυβζρνθςθ) υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ (Δθμόςιο). 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (Ρολιτικά-Ροινικά 
Δικαςτιρια). 
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο 
Ιςχφουν τα κατωτζρω διαλαμβανόμενα ςτο κεφάλαιο «Θεςμικό πλαίςιο» τθσ παροφςασ.  
 
Επικοινωνία-Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ  
 Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ: 
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr  
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου Διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
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Ρζραν των ανωτζρω δυνατοτιτων, το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ με τα παραρτιματα αυτισ, 
αναρτάται και ςτθν ιςτοςελίδα του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ: http://www.efeteio-thess.gr/web/ όπωσ και 
διατίκεται προσ αναπαραγωγι, με δαπάνεσ και μζριμνα των ενδιαφερομζνων, από το γραφείο 334, 3οσ 
όροφοσ του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ (αρμόδιοι υπάλλθλοι: Α. Σαμαράσ, Ρ. Κολιοφςθ, Α. 
Ιαςωνίδθσ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

 
Αντικείμενο Σφμβαςθσ 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο άρκ. 1 του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ. 
 
2. Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 
Α. Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 26 παρ. 1 και 27 του Ν. 
4412/2016 ωσ ιςχφουν. Ειδικότερα, για τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, εφόςον οι 
προςφορζσ μποροφν να ςυνταχκοφν μόνον ζπειτα από επιτόπια επίςκεψθ των υποψθφίων αναδόχων, 
λαμβάνεται επίςθσ υπόψθ και το ςχετικό άρκρο 60 του Ν. 4412/2016.  
Συνεπϊσ, θ επιτόπια επίςκεψθ προκειμζνου για τθν κατ’ ιδίαν εκτίμθςθ-κοςτολόγθςθ του μεγζκουσ και 
των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν του ζργου, είναι ςτισ υποχρεϊςεισ του υποψθφίου αναδόχου. Θ 
ςυμμόρφωςθ δε με τον εν προκειμζνω, όρο τθσ διακιρυξθσ, τεκμαίρεται καταρχάσ με τθν υποβολι τθσ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), με το περιεχόμενο που ορίηεται 
ςτο ςχετ. άρκ. 12.2.1 τθσ διακιρυξθσ, ενϊ οι περαιτζρω λεπτομζρειεσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ 
του κάκε υποψθφίου αναδόχου, επαφίενται ςτθ δικι του κρίςθ, ελζγχονται όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
  
Β. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Εφετείο Θεςςαλονίκθσ δια τθσ Επιτροπισ 
Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ αυτοφ (άρκρ. 64 Ν. 3900/2010). Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςµό εξόδων του K.A.E. 02.01.0845.001, οικονομικοφ ζτουσ 2021, του 
Φορζα, που αφορά τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ ςε 26 εποπτευόμενουσ φορείσ του Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ. 
 

3. Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των πεντακοςίων είκοςι χιλιάδων ευρϊ 

(520.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24 % (τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. 419.354,84 €). Για τθ δζςμευςθ του 
ςυνολικοφ αυτοφ ποςοφ ζχει λθφκεί θ με αρικμ. πρωτ. 76/25-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΙΘ4ΝΒ-ΑΝ9 και ΑΔΑΜ: 
21REQ008832122) ςχετικι Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Αρχισ, για τo ζτoσ 2021. 
 

4. Κριτιριο Ανάκεςθσ  
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά, μόνο βάςει τιμισ 
(δθλαδι, μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ οικονομικισ προςφοράσ και 
επομζνωσ μοναδικό κριτιριο κατακυρϊςεωσ, κα είναι αποκλειςτικά θ χαμθλότερθ τιμι). Θ κατακφρωςθ 
γίνεται τελικά ςτον προςφζροντα τθ χαμθλότερθ τιμι, εξ’ εκείνων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί 
ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

 
5. Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ 
Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί μζςω τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, τθν Τρίτθ 7 
Σεπτεμβρίου 2021 και ϊρα 10:00 π.μ. 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ        ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 
ΕΦΕΤΕΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ        ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΜΘΜΑ: ΕΛΔΛΚΟ ΓΑΦΕΛΟ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ 
Ταχ. Δ/νςθ: 26θσ Οκτωβρίου 3-5        
Τ.Κ. 54626 Θεςςαλονίκθ         
τθλ: 2313 311334 

Ρλθρ: Αςτζριοσ Σαμαράσ         Κεςςαλονίκθ 30-6-2021 

           Ραναγιϊτα Κολιοφςθ          Αρικμ. πρωτ. 2406 

e-mail: efeteio.promithies@thess-courts.gr 
         
 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΤΛΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ 
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΛΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ

Κεςμικό πλαίςιο 
Ζχοντασ υπόψθ:  
1) Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει κατά το χρόνο 
δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ 

2) Τισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τισ Δθμόςιεσ Ρρομικειεσ 

3) Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 
τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

4) Τον. Ν. 4472/17 (Α’/74), ιδίωσ παρ. 17 του αρκ. 47, ςε ςυνδυαςμό με το Ν. 4465/17 και τισ διατάξεισ 
του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 για τθν ζννομθ προςταςία κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων, οι οποίεσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, αρχίηουν τθν εφαρμογι τουσ από τισ 26-6-2017 

5) Τον Ν. 4430/2016 (Αϋ 205) «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και ανάπτυξθ των φορζων τθσ και 
άλλεσ διατάξεισ» 

6) Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Αϋ 160/8-8-2014 ««Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 
οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα 

7) Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 4337/15 
(Α 129) και ιςχφει, ςυμφωνα και με το αρκ. 377 του Ν.4412/16, περ. 7 

8) Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) «ΕΦΑΜΟΓΘ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ», όπωσ ιςχφει 

9) Τον Ν. 4727/2020 (Αϋ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024)-Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ 

10) Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1  

11) Τον N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4205/13 (αρκ.9 παρ. 4β) και τθν υποπαράγραφο ΣΤ 
20 του πρϊτου άρκρου του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/7-4-2014 

12) Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
όπωσ αυτόσ ιςχφει 

13) Το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεςτζσ παρακράτθςθσ φόρου» 
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14) Το άρκρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

15) Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Συμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ-Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Αϋ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

16) Τα άρκρα 63 και 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του Ν. 3863/2010 (Α 115) 
«Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ το 
δεφτερο (αρκ. 68 Ν. 3863/2010) τροποποιικθκε με τα άρκρα 24 παρ. 11 ν. 3996/2011 (Αϋ 170), αρκ. 
22 N. 4144/2013 (Αϋ 88), με τθν  αντικατάςταςθ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του ωσ άνω άρκρου 68 του Ν. 
3863/10 από το άρκρο 39  παρ.Β Ν.4488/2017, κακϊσ επίςθσ και με τθν υπ’ αρικ. 30.440/8-5-2006 
εγκφκλιο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ με κζμα «Συμβάςεισ του 
Δθμοςίου με εταιρείεσ SECURITY και Συνεργεία Κακαριότθτασ», όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε με τισ: 
31262/16-11-2006 και τθν 31372/09.08.10 εγκυκλίουσ του ίδιου Υπουργείου 

17) Τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» και ειδικότερα το αρκ. 
21 παρ. 2 «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων» 

18) Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» 

19)  Το άρκρο 64 του Ν. 3900/2010 «Εξορκολογιςμόσ διαδικαςιϊν και επιτάχυνςθ τθσ διοικθτικισ δίκθσ 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 213), όπωσ τροπ. με τθν παρ. 2 του άρκρ. 9 του Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ 
Αϋ219) 

20) Τον Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 46 του ν. 3801/2009 
(Α' 163) «Ρλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ», ςε ςυνδυαςμό και με το ακόμθ ιςχφον άρκ. 4 του π.δ. 
118/07 και τα προβλεπόμενα ςτο αρκ. 377 παρ.1 περ. 35 και αρκ. 379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016 

21) Τον Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ Α’ 30/14-2-2005), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005) 

22) Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 
23) Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 
24) Το Ρ.Δ. 394/1996 και το ν. 2685/1999, όπωσ τροποποιικθκαν – ςυμπλθρϊκθκαν και ιςχφουν ςιμερα, 

ςε ςυντρζχουςα περίπτωςθ 
25) Τισ διατάξεισ των άρκρων 20, 21 και 22Α του ν. 2362/1995 «Ρερί δθμόςιου λογιςτικοφ κλπ.» (ΦΕΚ 

Αϋ247), όπωσ τα δφο πρϊτα αντικαταςτάκθκαν με τα άρκρα 20 και 21 αντίςτοιχα του ν. 3871/2010 
«Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (ΦΕΚ Αϋ 141) και το τελευταίο προςτζκθκε με το άρκρο 23 
του ιδίου ωσ άνω νόμου 

26) Το Ν.Δ. 496/1994 (Α 204) «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου», όπωσ 
ιςχφει. 

27) Το Ρ.Δ. 113/2010 (Αϋ 194) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει 
28) Το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» και ιδίωσ τα αρκ. 13,14 και 15 
29) Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία» 
30) Το Ρ.Δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 
31) Τθν με αρ. 57654/23-5-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ», ςφμφωνα με τθν οποία καταργείται θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων ςτο 
Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων, θ ζναρξθ των οποίων, ςφμφωνα με τα άρκρα 61, 120, 290 και 330 του Ν. 
4412/2016, εκκινεί μετά τθν δθμοςίευςθ τθσ εν λόγω Υ.Α. ςτθν Ε.τ.Κ., ιτοι από 23/05/2017 

32) Τθν με αρικμ. 64233/9-6-2021 (Β’ 2453) κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 
και του Υπουργοφ Επικρατείασ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των 
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Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ). 

33) Τθν με αρ. 10367/2018 (Β' 879) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Ρολιτικισ Τθλεπικοικωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που 
ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 

34) Τισ με αρ. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Βϋ 2677) και 56902/215/2-6-2017 Υ.Α. «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 

35) Τθν Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β) «υκµίςεισ για α) τθ διαδικαςία και τον τρόπο θλεκτρονικισ 
επιβεβαίωςθσ τθσ λιψθσ και τθσ αςφαλοφσ χρονοςιµανςθσ, β) τισ προδιαγραφζσ και τα πρότυπα του 
ςυςτιµατοσ για τθ γνωςτοποίθςθ εγγράφων ςε φυςικά πρόςωπα ι Ν.Ρ.Ι.∆. µε χριςθ ΤΡΕ και γ) τθν 
θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων µεταξφ φορζων του δθµόςιου τοµζα και των φυςικϊν προςϊπων ι 
ΝΡΙ∆» 

36) Τθν 100260/17-11-2011 (ΑΔΑ: 4576Ω-Δ99) ΚΥΑ των υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ 
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων δικαιωμάτων «Διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ των δικαςτθρίων από το 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» 

37) τον Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 
4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ 
ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 
και λοιπζσ διατάξεισ» 

38) Tον Ν. 4488/2017 (Αϋ137) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, 
ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων δικαιϊματα ατόμων με αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ» 
και ειδικότερα το άρκρο 39 αυτοφ (αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ λόγω 
παραβιάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 

39) Το με αρικμ. πρωτ. 30440/8.5.2006 ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και Συνεργεία Κακαριότθτασ» 

40) Το με αρικμ. πρωτ. 31262/16.11.2006 ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και Συνεργεία 
Κακαριότθτασ» 

41) Τθν υπ’ αρικμ. 4241/127/30.01.2019 Υπουργικι Απόφαςθ περί κακοριςμοφ κατϊτατου μιςκοφ και 
κατϊτατου θμερομιςκίου για τουσ υπαλλιλουσ και τουσ εργατοτεχνίτεσ όλθσ τθσ χϊρασ 

42) Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

43) Τθν με αρικμ. πρωτ. 6803/24-5-2021 (ΑΔΑ:6ΨΓΛ46ΨΧΥΙ-2ΦΜ) απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με τθν οποία εγκρίκθκε θ τακτικι επιχοριγθςθ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ οικονομικοφ 
ζτουσ 2021, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν αυτοφ και των υπθρεςιϊν αρμοδιότθτάσ του 

44) Τθν με αρικμ. 4/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΔΝ4ΝΒ-ΝΝΕ) απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, 
45) Τθν με αρ. πρωτ. 37/2020 απόφαςθ του Τριμελοφσ Συμβουλίου Διεφκυνςθσ του Εφετείου Θες/νίκθσ 

και τθν με αρικμ. 25/2021 τροποποιθτικι απόφαςθ αυτισ, για τον οριςμό, μεταξφ άλλων, των 
παρακάτω επιτροπϊν κθτείασ ενόσ (1) ζτουσ, ιτοι: α) τθσ διενζργειασ, κατά περίπτωςθ, ενιαίων 
διαγωνιςμϊν για τισ ανάγκεσ του Εφετείου Θες/νίκθσ και των εποπτευομζνων φορζων (άρκρο 64 παρ 
1 εδάφ. τελευταίο Ν. 3900/2010) και β) τθσ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των προμθκειϊν, 
υπθρεςιϊν ι ζργων που αφοροφν ςτο ∆ικαςτικό Μζγαρο Θεςςαλονίκθσ 

46) Το με αρικμ. πρωτ. 2402/22-6-2021 πρωτογενζσ αίτθμα (21REQ008790899) για τθν ανάγκθ 
διενζργειασ του εν λόγω διαγωνιςμοφ  

47) Το με αρικμ. 6/23-6-2021 πρακτικό τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του 
Εφετείου Θες/νίκθσ (περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του εν λόγω διαγωνιςμοφ και των όρων αυτοφ) 

48) Τθν με αρ. πρωτ. 76/25-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΙΘ4ΝΒ-ΑΝ9 και ΑΔΑΜ: 21REQ008832122) απόφαςθ 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου 
Θες/νίκθσ, θ οποία καταχωρικθκε με α/α 86 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και πλθρωμϊν τθσ και με τθν 
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οποία εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ πεντακοςίων είκοςι χιλιάδων ευρϊ (520.000,00 €), 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και των νομίμων κρατιςεων, ςε βάροσ του ΚΑΕ 0845.001 του 
προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021, για τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ διεκνοφσ ανοιχτοφ δθμόςιου 
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν κακαριότθτα των κτθρίων που ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ των: 1) 
Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, 2) Υποκθκοφυλακείου Θες/νίκθσ, 3) Εταιρίασ Ρροςταςίασ 
Ανθλίκων Θεςςαλονίκθσ, 4) Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ, 5) Δικαςτικοφ Μεγάρου 
Βζροιασ, 6) Ειρθνοδικείου Νάουςασ, 7) Ειρθνοδικείου Αλεξανδρείασ, 8) Ρρωτοδικείου Ζδεςςασ, 9) 
Ειρθνοδικείου Σκφδρασ, 10) Ρρωτοδικείου Γιαννιτςϊν, 11) Ειρθνοδικείου Γιαννιτςϊν, 12) Δικαςτθρίου 
Ανθλίκων Γιαννιτςϊν-Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Γιαννιτςϊν, 13) 
Ειςαγγελίασ Ρλθμ/κων Γιαννιτςϊν, 14) Δικαςτικοφ Μεγάρου Κατερίνθσ, 15) Ειρθνοδικείου Κολινδροφ, 
16) Ρρωτοδικείου Κιλκίσ-Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Κιλκίσ, 17) Ειρθνοδικείου Κιλκίσ, 18) Ειρθνοδικείου 
Ρολυκάςτρου, 19) Ρρωτοδικείου Σερρϊν, 20) Ειρθνοδικείου Σιντικισ, 21) Ειρθνοδικείου Νιγρίτασ, 22) 
Ειρθνοδικείου οδολίβουσ, 23) Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ, 24) Ειρθνοδικείου Αρναίασ, 25) 
Ειρθνοδικείου Καςςάνδρασ και 26) Ειρθνοδικείου Ν. Μουδανιϊν, που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του 
Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ 
ςυμφωνθτικοφ και με τθν οποία (ανωτζρω απόφαςθ) εξουςιοδοτικθκε: α) ο Ρρόεδροσ του 
Τριμελοφσ Συμβουλίου Διεφκυνςθσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ και ςε περίπτωςθ αδυναμίασ αυτοφ, 
ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του, να προβεί ςτθ ςφνταξθ και τθν υπογραφι των όρων τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ, ςτον οριςμό επιτροπϊν, κατ’ άρκρ. 221 Ν. 
4412/2016 (Αϋ 147), ωσ ιςχφει ςιμερα, αν δεν ζχουν ςυςτακεί ακόμθ και ςτισ απαραίτθτεσ 
δθμοςιεφςεισ και β) οι προϊςτάμενοι των κατά τόπουσ υπολοίπων ωσ άνω αναφερομζνων 
καταςτθμάτων και, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ των παραπάνω, οι νόμιμοι αναπλθρωτζσ τουσ, να 
προβοφν ςτον οριςμό επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ-παραλαβισ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ του εν 
λόγω ζργου, προκειμζνου για τα καταςτιματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

 
ΡΟΚΘΥΣΣΕΛ 

 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟ ΑΝΟΛΚΤΟ ΔΛΕΚΝΘ ΜΕΛΟΔΟΤΛΚΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά μόνο βάςει τιμισ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου 
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτθρίων όπου ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ των παρακάτω 
εποπτευομζνων φορζων του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, ιτοι: 1) Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, 2) 
Υποκθκοφυλακείου Θες/νίκθσ, 3) Εταιρίασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Θεςςαλονίκθσ, 4) Ιατροδικαςτικισ 
Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ, 5) Δικαςτικοφ Μεγάρου Βζροιασ, 6) Ειρθνοδικείου Νάουςασ, 7) Ειρθνοδικείου 
Αλεξανδρείασ, 8) Ρρωτοδικείου Ζδεςςασ, 9) Ειρθνοδικείου Σκφδρασ, 10) Ρρωτοδικείου Γιαννιτςϊν, 11) 
Ειρθνοδικείου Γιαννιτςϊν, 12) Δικαςτθρίου Ανθλίκων Γιαννιτςϊν-Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και 
Κοινωνικισ Αρωγισ Γιαννιτςϊν, 13) Ειςαγγελίασ Ρλθμ/κων Γιαννιτςϊν, 14) Δικαςτικοφ Μεγάρου 
Κατερίνθσ, 15) Ειρθνοδικείου Κολινδροφ, 16) Ρρωτοδικείου Κιλκίσ-Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Κιλκίσ, 17) 
Ειρθνοδικείου Κιλκίσ, 18) Ειρθνοδικείου Ρολυκάςτρου, 19) Ρρωτοδικείου Σερρϊν, 20) Ειρθνοδικείου 
Σιντικισ, 21) Ειρθνοδικείου Νιγρίτασ, 22) Ειρθνοδικείου οδολίβουσ, 23) Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ, 
24) Ειρθνοδικείου Αρναίασ, 25) Ειρθνοδικείου Καςςάνδρασ και 26) Ειρθνοδικείου Ν. Μουδανιϊν. 
 Οι ανωτζρω παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV: 90911200-8). 
 Θ εκτιμϊμενθ αξία (προχπολογιςμόσ δαπάνθσ οικονομικοφ ζτουσ 2021) τθσ ςφμβαςθσ, ανζρχεται 
ςτο ποςό των πεντακοςίων είκοςι χιλιάδων ευρϊ (520.000,00 €), ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24 
% και των νομίμων κρατιςεων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν 
παροφςα προκιρυξθ και ςτα παραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 
 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και πάντωσ αρχομζνθσ μετά τισ 21-12-2021. 
 Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, μόνο βάςει τιμισ (δθλαδι, μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ 
οικονομικισ προςφοράσ και επομζνωσ μοναδικό κριτιριο κατακυρϊςεωσ, κα είναι αποκλειςτικά θ 
χαμθλότερθ τιμι). 
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Δικαίωμα ςυμμετοχισ  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
που ζχουν ωσ κφρια επαγγελματικι δραςτθριότθτα τον κακαριςμό μεγάλων κτθρίων και, ςε περίπτωςθ 
ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Στισ περιπτϊςεισ 
υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 

Ρροκεςμία υποβολισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  
 Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
του ωσ άνω ςυςτιματοσ, ςτισ 07/09/2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.  
 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ορίηεται θ 23-8-2021 και ϊρα: 00:00:01 π.μ.  

 Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 3-9-2021 και ϊρα 15:00:00 μ.μ. 
 
 Μετά τθν παρζλευςθ τθσ εν λόγω καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ-υποψθφίουσ Αναδόχουσ, μζςω του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι 
τθσ. 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία, μζςω του Συςτιματοσ, 
βεβαιϊνεται αυτόματα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ν. 
4412/2016, ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 του Ν. 4155/13, τθν Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β) και το άρκρο 
9 τθσ με αρικ. 56902/215/2-6-2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 
 

Γλϊςςα διεξαγωγισ 
Γλϊςςα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ κα είναι θ Ελλθνικι. 
 

Δθμοςιότθτα 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποςτζλλεται με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 6-7-2021 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, ςτθ 
διεφκυνςθ www.efeteio-thess.gr/ (Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ-Διαγωνιςμοί προμθκειϊν). 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.efeteio-thess.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρόνοσ-Τρόποσ διεξαγωγισ διαγωνιςμοφ και υποβολισ Ρροςφορϊν  
 Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ, που ορίηεται με απόφαςθ του Τριμελοφσ Συμβουλίου Διεφκυνςθσ του Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ και τα αρμόδια προσ τοφτο πιςτοποιθμζνα όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. όπωσ οι διαδικαςίεσ αυτζσ περιγράφονται παρακάτω, ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςασ. 
 Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί 
θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν *Ν. 4155/2013 (Α’ 120) όπωσ ιςχφει+ και των ςχετικϊν Υπουργικϊν 
Αποφάςεων *ΥΑ 56902/215/2-6-2017], μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι 
Απόφαςθ 56902/215/2-6-2017 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 
 Για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (προμθκευτζσ) απαιτείται 
να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ 
και να εγγραφοφν ςτο Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) ακολουκϊντασ 
τθν διαδικαςία εγγραφισ του αρκ. 6 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ με αρικμ. 64233/9-6-2021 (Βϋ 2453/2021).  
 Κάκε Υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο Διαγωνιςμό με μία (1) μόνο προςφορά. Εφόςον Υποψιφιοσ, 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο, υποβάλλει ατομικά προςφορά, δεν δφναται να ςυμμετάςχει ςτο Διαγωνιςμό 
ωσ μζλοσ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ κεωρείται ότι ζχουν 
υποβλθκεί παραπάνω από μία προςφορζσ και απορρίπτονται ςτο ςφνολό τουσ ωσ απαράδεκτεσ. 
 Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ι να είναι επιςιμωσ μεταφραςμζνεσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 
 Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται θλεκτρονικά από τα αρμόδια πιςτοποιθμζνα ςτο Σφςτθμα 
όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (τθν «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ»), τα οποία προβαίνουν και ςτθν 
αξιολόγθςι τουσ. 
 Σε κάκε ςτάδιο τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, αμζςωσ μετά τθν αποςφράγιςθ, οι ζχοντεσ το 
ςχετικό δικαίωμα προςφζροντεσ δφνανται να ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενα των 
αποςφραγιςκζντων φακζλων των προςφορϊν, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν οικεία 
νομοκεςία. 
 

Ακατάλλθλεσ- Μθ κανονικζσ-Απαράδεκτεσ- προςφορζσ 
Σφμφωνα με τα άρκρα 69 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ, 26 παρ. 2 ςτοιχ. β και 32 του Ν. 4412/2016, ςε 
περίπτωςθ που οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κρικοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κατόπιν και τθσ γνϊμθσ 
του αρμοδίου για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν οργάνου (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), ωσ μθ κανονικζσ ι 
ωσ απαράδεκτεσ είτε ωσ ακατάλλθλεσ (μθ κατάλλθλεσ), οι προςφορζσ αυτζσ απορρίπτονται. 
Μθ κατάλλθλεσ (ακατάλλθλεσ), κεωροφνται ςφμφωνα με τον οδθγό τθσ Ε.Ε. για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, 
το αρκ. 32 του Ν. 4412/2016 και τθ ςχετικι νομολογία (ενδεικτικά, ΕΣ Τμ. VI 3558/2009, 44/2007), οι 
προςφορζσ που δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ και δεν μποροφν να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ δθλ. αδυνατοφν προδιλωσ, χωρίσ να τροποποιθκοφν ουςιαςτικά, να ανταποκρικοφν 
ςτισ ανάγκεσ και ςτισ απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Μθ κανονικζσ (αρκ. 26 παρ.3 του Ν. 4412/2016 ), κεωροφνται ςυγκεκριμζνα: α) όςεσ δεν πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, β) όςεσ παρελιφκθςαν εκπρόκεςμα, γ) όταν υπάρχουν 
αποδεικτικά ςτοιχεία ακζμιτθσ πρακτικισ, όπωσ ςυμπαιγνίασ ι διαφκοράσ, δ) όςεσ κρίνονται από τθν 
ανακζτουςα αρχι αςυνικιςτα χαμθλζσ (οπότε, προκειμζνου για τισ «αςυνικιςτα χαμθλζσ», ακολουκείται 
θ διαδικαςία των αρκ. 88 και 89 του Ν. 4412/2016).  
Απαράδεκτεσ (αρκ. 26 παρ.4 του Ν. 4412/2016) προςφορζσ κεωροφνται ςυγκεκριμζνα: α) όςεσ 
υποβάλλονται από προςφζροντεσ οι οποίοι δεν διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα και β) όςων θ τιμι 
υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ κακορίςκθκε και τεκμθριϊκθκε πριν τθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000004286_N0000025019_S0000112327
http://www.npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000002150_N0000004120_S0000084562
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Ραροχι διευκρινίςεων 
 Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να υποβάλλουν θλεκτρονικά και μόνον αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων για το περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, αποκλειςτικά 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, φζροντα απαραίτθτα ψθφιακι υπογραφι, ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου 
Διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., το αργότερο μζχρι 
και οκτϊ (8) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ιτοι μζχρι 26-8-2021. 
Επιςθμαίνεται ότι τα ωσ άνω αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν-διευκρινίςεων 
υποβάλλονται μόνον από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, όςουσ δθλαδι διακζτουν 
ιδθ τα ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). 
Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που 
τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 
 Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει θλεκτρονικά ςτισ διευκρινίςεισ που τυχόν ηθτθκοφν προςθκόντωσ 
εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, το αργότερο ςε ζξι (6) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ.  
 Εφόςον τζτοιεσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ ηθτθκοφν μετά το πζρασ του 
οριηόμενου ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ, οι ςχετικζσ απαντιςεισ δίνονται επίςθσ θλεκτρονικά, ζωσ και 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, χωρίσ οι Υποψιφιοι να ζχουν δικαίωμα 
ζνςταςθσ. 
 Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν, διευκρινίςεισ ι 
τροποποιιςεισ για τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ ι αποκροφςεισ όρων τθσ προκιρυξθσ, δεν γίνονται δεκτζσ 
και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 
μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ. 

 
Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν ζννοια των ςχετικϊν αρκ. 2 περ. 14 
και 53 του Ν. 4412/2016, είναι τα ακόλουκα: 
1) θ με αρικμ. 2406/2021 Διακιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
2) θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
3) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+. 
4) οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ-διευκρινίςεισ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 
ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
5) το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  
 

Σειρά ιςχφοσ  
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςε 
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ: 
1. Το ςυμφωνθτικό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. Θ διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 
3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 
αρχι 
4. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου 
 
 

Λοιποί όροι διαγωνιςμοφ - Ραραρτιματα:  
Κατά τα λοιπά ο εν λόγω διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω Ραραρτιματα, τα οποία 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ: 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΘ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΡΑΑΤΘΜΑ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ-ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Η ΡΟΤΥΡΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΕΕΣ) 

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (άρκρο 68 του Ν. 
3863/2010) 

 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΤΛΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ  
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΛΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

 
 
 

Χριςτοσ Νάςτασ 
Ρρόεδροσ Εφετϊν 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α 
(Ανικει ςτθν με αρικμ. 2406/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ) 

 
ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΔΛΕΚΝΘ ΜΕΛΟΔΟΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

(CPV 90911200-8) 
ΟΛΗΟΝΤΛΑ ΘΤΑ 
 Σφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα 18 παρ. 2, 4, 5, 53 και 130 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί 
φορείσ δεςμεφονται ότι τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ 
των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που κατά το Ν. 4412/2016 (αρκ. 221 
παρ.11, περ. δ-ςτ’) παρακολουκοφν-επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και προκειμζνου 
για τον εν κζματι διαγωνιςμό, από τισ αρμόδιεσ, ανά δικαςτικό κατάςτθμα, Επιτροπζσ Ραραλαβισ των 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν ι Ζργων που αφοροφν το Εφετείο Θεςςαλονίκθσ και τουσ εποπτευόμενουσ 
φορείσ, ωσ και τισ εμπλεκόμενεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ ανωτζρω παραγράφου ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4, περ. κ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ειδικά, κατά τθν «(…) διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ (….) ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα 
προβλεπόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 
115)…..», ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του αρκ. 18 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε με το αρκ. 107 παρ.1 του Ν. 4497/17, ενόψει επίςθσ του αρκ. 39 παρ.1 περ. γ’ του Ν. 
4488/2017 και των αρκ. 73 και 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτά τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 

ΑΚΟ 1: ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ-ΤΟΡΟΛ ΡΑΟΧΘΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
 Αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι θ διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοιχτοφ διεκνι 
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για τθν κακαριότθτα των κτθρίων των παρακάτω 
εποπτευομζνων φορζων του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ ιτοι: 1) Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, 2) 
Υποκθκοφυλακείου Θες/νίκθσ, 3) Εταιρίασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Θεςςαλονίκθσ, 4) Ιατροδικαςτικισ 
Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ, 5) Δικαςτικοφ Μεγάρου Βζροιασ, 6) Ειρθνοδικείου Νάουςασ, 7) Ειρθνοδικείου 
Αλεξανδρείασ, 8) Ρρωτοδικείου Ζδεςςασ, 9) Ειρθνοδικείου Σκφδρασ, 10) Ρρωτοδικείου Γιαννιτςϊν, 11) 
Ειρθνοδικείου Γιαννιτςϊν, 12) Δικαςτθρίου Ανθλίκων Γιαννιτςϊν-Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και 
Κοινωνικισ Αρωγισ Γιαννιτςϊν, 13) Ειςαγγελίασ Ρλθμ/κων Γιαννιτςϊν, 14) Δικαςτικοφ Μεγάρου 
Κατερίνθσ, 15) Ειρθνοδικείου Κολινδροφ, 16) Ρρωτοδικείου Κιλκίσ-Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Κιλκίσ, 17) 
Ειρθνοδικείου Κιλκίσ, 18) Ειρθνοδικείου Ρολυκάςτρου, 19) Ρρωτοδικείου Σερρϊν, 20) Ειρθνοδικείου 
Σιντικισ, 21) Ειρθνοδικείου Νιγρίτασ, 22) Ειρθνοδικείου οδολίβουσ, 23) Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ, 
24) Ειρθνοδικείου Αρναίασ, 25) Ειρθνοδικείου Καςςάνδρασ και 26) Ειρθνοδικείου Ν. Μουδανιϊν, που 
ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ. 
 

ΑΚΟ 2: ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΔΑΡΑΝΘ –ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΘ ΑΞΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ (εκτιμϊμενθ αξία) τθσ ςφμβαςθσ, οικονομικοφ ζτουσ 2021, ανζρχεται ςτο 
ποςό των 520.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % και των νομίμων κρατιςεων, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και ςτα παραρτιματά τθσ, τα 
οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 
 

ΑΚΟ 3: ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΛ Θ ΡΟΜΘΚΕΛΑ  
Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2021, Κ.Α.Ε.: 0845.001. 
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ΑΚΟ 4: ΓΛΩΣΣΑ 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ 
ςτοιχεία ςυντάςςονται ομοίωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά 
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με 
το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου 
Εξωτερικϊν, είτε από το αρμόδιο Ρροξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 
Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν 
υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου 
εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ 
προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα «Apostile» ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 
454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Τα ζγγραφα αυτά, κα φζρουν παρά 
πόδασ τθ ςχετικι ςφραγίδα/υπογραφι του μεταφραςτι, αναφζροντασ ότι πρόκειται για «μετάφραςθ εκ 
του γνθςίου ξενόγλωςςου αντιγράφου» (παρ. 10 άρκρο 80 του Ν. 4412/2016 και παρ. 2β, άρκρο 36 του 
κϊδικα Δικθγόρων, Ν. 4194/27-9-2013 (Α’ 208).  
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 

ΑΚΟ 5: ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ 
ςυμφωνθτικοφ και πάντωσ αρχομζνθσ μετά τισ 21-12-2021. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί-παρατακεί ωσ προσ τθ διάρκειά τθσ, ςφμφωνα με τουσ 
ςχετικοφσ οριςμοφσ των άρκρ. 217 παρ. 2 και 132 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΚΟ 6: ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
Α. Γενικοί όροι ςυμμετοχισ 
Θ ςυµµετοχι ςτο διαγωνιςµό γίνεται µε ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και µόνον του λόγου 
δεν αντλεί δικαίωµα αποηθµίωςθσ. Θ ςυµµετοχι ςτο διαγωνιςµό ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι, εκ µζρουσ 
του υποψθφίου, των όρων διενζργειασ του διαγωνιςµοφ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα, ςτο ςφνολό 
τουσ. 
Οι υποψιφιοι, εφόςον δεν ζχουν αςκιςει εμπροκζςμωσ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ, 
ι θ ανωτζρω ζνςταςθ ζχει απορριφκεί, κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ 
τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςµεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ ςφµβαςθσ και δικαιοφται να τθν ανακζςει 
ι όχι, να µαταιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ καµία υποχρζωςθ για 
καταβολι αµοιβισ ι αποηθµίωςθσ, εξ αυτοφ του λόγου, ςτουσ υποψθφίουσ. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι δεν 
δικαιοφνται ουδεµία αποηθµίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ µε τθ ςφνταξθ και υποβολι ςτοιχείων που 
αναφζρονται ςτθν παροφςα. Ο ανάδοχοσ παραιτείται επίςθσ από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ που, για οποιοδιποτε λόγο, εκλείψει ολικϊσ ι µερικϊσ θ ανάγκθ 
παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ ςφµβαςθ διακόπτεται 
µε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Πλα τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςµοφ είναι δεςµευτικά για τουσ 
υποψθφίουσ. 
Θ Επιτροπι ∆ιαγωνιςµοφ κακϊσ και θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςονται, εφόςον το κρίνουν απαραίτθτο, 
να κάνουν ενδεικτικό ζλεγχο επαλικευςθσ ςτοιχείων, που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψθφίουσ. 
 Το δικαίωµα ςυµµετοχισ, οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυµµετοχισ, όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, 
κρίνονται, ςφµφωνα µε το άρκρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφµβαςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Για το ςκοπό αυτό, τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που 
υποβάλλονται από τουσ προςφζροντεσ, κατά το πρϊτο ςτάδιο (π.χ. εγγφθςθ ςυμμετοχισ κατά το άρκ. 93 
παρ. α του Ν.4412/16) πρζπει να φζρουν θµεροµθνία ζκδοςθσ το πολφ ενόσ (1) μινα προ τθσ 
θμερομθνίασ τθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν, εκτόσ και να ορίηεται διαφορετικά για επιμζρουσ 
δικαιολογθτικά. 
 Ωσ προσ το χρόνο ζκδοςθσ και τθν ιςχφ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που κατακζτει κατόπιν 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, ιςχφουν τα ςχετικά διαλαμβανόμενα ςτθν παρ. 12 του 
αρκ. 80 του Ν. 4412/16. 
 
Β. Δικαίωμα Συμμετοχισ 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα που ζχουν κφρια επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι 
υπθρεςιϊν, ιτοι τον κακαριςμό μεγάλων κτθρίων και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα 
μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα (όπωσ π.χ. το Γ.Ε.ΜΘ.) ι/και τα αντίςτοιχα επαγγελματικά 
Επιμελθτιρια και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. 
Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Πςον αφορά τισ 
Ενϊςεισ προμθκευτϊν και τισ Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, αυτι (θ 
προςφορά) κα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ (προμθκευτζσ) που 
αποτελοφν τθν Ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Θ εξουςιοδότθςθ αυτι κα 
πρζπει να υποβάλλεται με τθν προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό. Στθν προςφορά 
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι 
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι 
λόγω ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά 
τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ 
τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια 
τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να 
προτείνουν αντικατάςταςθ, θ οποία μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ τθσ 
εταιρείασ οργάνου. 
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ΑΚΟ 7: Λόγοι αποκλειςμοφ  
Αποκλείεται, ςφμφωνα με το αρκ. 73 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016, από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο 
πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ (εάν 
πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ (ςχετικζσ 
δθλϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνονται ςτο ΕΕΕΣ το οποίο υποβάλλει, ενϊ 
λαμβάνονται επίςθσ υπόψθ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 14 του Ραραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ): 
Α) Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς. 42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ 
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
 Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ 
του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και  
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
 
 Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α ζωσ ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ. 
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Β) Εάν θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016: 
α) γνωρίηει ότι ο οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει 
διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με 
διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
 Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 
 Θ παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  
Επίςθσ, δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα περίπτωςθ, κα 
ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό 
που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 
4412/2016, ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ 
(3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ. Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 
ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. 
 
 Κατ’ εξαίρεςθ, ςφμφωνα με το άρκ. 73 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 
μθν αποκλείςει προςφζροντα για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον ςυντρζχουν 
επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
  
Γ) Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποκλείει από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, προςφζροντα οικονομικό φορζα, ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των ιςχυουςϊν 
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ, ςφμφωνα με το άρκρο 18 παρ. 2 του N. 
4412/16. 
β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ 
ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  
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γ) εάν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν 
φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 Ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 Ν. 4412/2016 ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι των άρκρ. 12 & 13 του παραρτιματοσ Α 
τθσ παροφςασ,  
θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
κ) Εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 
 
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ 

τθσ ανωτζρω παραγράφου (α ζωσ η) θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του 

ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Για όλα τα παραπάνω, θ Αρχι, κατόπιν και τθσ γνϊμθσ τθσ αρμοδίασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ, εκδίδει 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ περί τθσ ςυνδρομισ ι μθ των ανωτζρω καταςτάςεων και τον τυχόν παρεπόμενο 
αποκλειςμό του προςφζροντοσ. 
Ωςτόςο, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια 
εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτο ανωτζρω ςτοιχείο «Γ», υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
 
Δ) Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. Αποκλείεται, επίςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει 
(αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 
Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ανωτζρω 
(ςτισ παραγράφουσ, Α, Βγ και Γ) μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται 
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
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ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 
του Ν. 4412/2016 ωσ ιςχφει. 
Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του Ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΑΚΟ 8: ΡΟΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ-ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΟ 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγθμζνθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να ζχουν 
εγγραφεί ςτο Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), ακολουκϊντασ τθν 
παρακάτω διαδικαςία: 
1. Οι οικονομικοί φορείσ-χριςτεσ αιτοφνται μζςω του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και 
αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ, ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: 
- Πςοι διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου ταυτοποιοφνται με χριςθ του ονόματοσ 
χριςτθ και του κωδικοφ πρόςβαςθσ που τουσ ζχει αποδοκεί από το ςφςτθμα TAXISNet. Εφόςον γίνει θ 
ταυτοποίθςθ, θ εγγραφι εγκρίνεται από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 
- Οι οικονομικοί φορείσ-χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που δεν διακζτουν ελλθνικό 
Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου, αιτοφνται τθσ εγγραφισ τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον VAT Identification 
Number (αρικμό ταυτότθτασ Φ.Ρ.Α.) και ταυτοποιοφνται με τθ χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν 
από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, θ εγγραφι εγκρίνεται από το Τμιμα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 
Ρρομθκειϊν. 
- Οι οικονομικοί φορείσ-χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται 
αποςτζλλοντασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου: 
Α) Υπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά υπογραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, ι 
Β) Ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ-μζλοσ 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, με το οποίο να δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό Μθτρϊο. Θ βεβαίωςθ ι το πιςτοποιθτικό υποβάλλεται θλεκτρονικά ςε μορφι 
αρχείου pdf, με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, αλλά και εγγράφωσ (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι του. 
Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ-υποψθφίουσ χριςτεσ θλεκτρονικά 
μζςω του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τθ χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ 
χορθγοφμενθσ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ. 
 Γενικότερα οι χριςτεσ αποκτοφν δικαίωμα χριςθσ του ΕΣΘΔΘΣ, εφόςον διακζτουν τα ανάλογα 
διαπιςτευτιρια που απαιτοφνται, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 36 Ν. 
4412/2016. 
2. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με 
τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμά του εγκρικεί, λαμβάνει ςφνδεςμο 
ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του 
λογαριαςμοφ του. 
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ΑΚΟ 9: ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ωσ και ςτα 
παραρτιματα αυτισ, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ 
τουσ απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ. 
 

ΑΚΟ 10: ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16-10-2013 και τθσ ΥΑ 56902/215/2-6-2017, εντόσ τθσ 
αναγραφόμενθσ ςτθν προκιρυξθ προκεςμίασ. 
 Τα περιεχόμενα του ανωτζρω φακζλου ορίηονται ωσ εξισ: 
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα. 
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά». 
(γ) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  
Ππου (υπο)φάκελοσ νοείται θ ςχετικι κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικισ 
διενζργειασ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. 
 Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 
του Ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ υποβολισ ςτοιχείων με χριςθ 
μορφότυπου φακζλου ςυμπιεςμζνων θλεκτρονικϊν αρχείων (π.χ. θλεκτρονικό αρχείο με μορφι .zip), 
εκείνα τα οποία επικυμεί ο προςφζρων να χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικά, ςφμφωνα με τα ανωτζρω 
αναφερόμενα, κα πρζπει να τα υποβάλλει ωσ χωριςτά θλεκτρονικά αρχεία με μορφι .pdf ι ωσ χωριςτό 
θλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακζλου ςυμπιεςμζνων θλεκτρονικϊν αρχείων που να περιλαμβάνει 
αυτά. 
 Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
 Ο χριςτθσ-οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
α) Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιλαμβάνονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν 
ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων (αρκ. 93 περ. β του Ν. 4412/2016, παρ. 1 του άρκρου 11 τθσ ΥΑ 
Ρ1/2390/16-10-2013 και ΥΑ 56902/215/2-6-2017) και ςυγκεκριμζνα, τα ςτοιχεία που αναλυτικά 
προβλζπονται ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ ωσ απαραίτθτα ςτοιχεία Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ. 
 Τα ςτοιχεία, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ 
αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
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β) Στον (υπο)φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά» υποβάλλονται θλεκτρονικά τα εξισ: θ Τεχνικι προςφορά, 
όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκ. 12.1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για 
τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Τα 
ςτοιχεία, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ, υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ 
γνθςίου τθσ υπογραφισ. Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
 Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Άλλωσ, πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ 
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ς’ αυτά 
ςτοιχεία, ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
 
γ) Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά 
του Υποψθφίου Αναδόχου, ο οποίοσ περιζχει τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ. 
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
Τα ςτοιχεία, δικαιολογθτικά κ.λ.π. τθσ οικονομικισ προςφοράσ, υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε 
μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ 
κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ 
υπογραφισ. Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
 
 Σθμειϊνεται ότι εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω 
ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα, ςτο πρωτόκολλο 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςε ζντυπθ μορφι, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν, κατά περίπτωςθ, ςε πρωτότυπθ μορφι ι ςε ακριβι αντίγραφα ι ςε επικυρωμζνα 
ακριβι αντίγραφα, ςφμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ μεταξφ τθσ θλεκτρονικισ και 
τθσ ζντυπθσ μορφισ των υποφακζλων, υπεριςχφει θ θλεκτρονικι. 
 Επιςθμαίνεται ότι δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά εκείνα τα 
οποία ζχουν εκδοκεί-ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια φζρουν τθν 
ψθφιακι του υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι 
φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
 Θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με το άρκρ. 79 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 
υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που 
ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 Δεν λαμβάνονται υπόψθ Ρροςφορζσ που δεν υποβλικθκαν θλεκτρονικά ι που υποβλικθκαν εκτόσ 
τθσ αναγραφομζνθσ ςτθν Ρροκιρυξθ προκεςμίασ υποβολισ θλεκτρονικϊν προςφορϊν όπωσ τθρείται 
μζςω των υπθρεςιϊν χρονοςιμανςθσ του Συςτιματοσ. 
 Οι προςφορζσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ για όλεσ τισ 
περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ ςε 
οποιονδιποτε όρο τθσ Ρροκιρυξθσ απορρίπτονται. Ρρζπει επίςθσ να είναι ςαφείσ και αναλυτικζσ και να 
ζχουν ςυνταχκεί με τον τρόπο, τθν τάξθ, τθν αρίκμθςθ και τα χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτθν 
παροφςα προκιρυξθ. Δεν πρζπει τζλοσ, να φζρουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. 
Τυχόν προςκικθ ι διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 
διαγωνιηόμενο. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν φζρει διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν 
κρίςθ του αρμοδίου οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν (Επιτροπι του διαγωνιςμοφ). 
 Θ Ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που τθν αποτελοφν, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Σε περίπτωςθ Ενϊςεων ι Κοινοπραξιϊν, πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ 
επωνυμία και θ διεφκυνςθ κακϊσ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου και φαξ όλων των μελϊν τουσ. 
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 Οι (ζντυπεσ) προςφορζσ όλων των ανωτζρω υποφακζλων υπογράφονται ανά φφλλο, από τον 
νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα. 
 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ 
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΚΟ 11: Εγγυιςεισ  
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 12.1.1 και 22.1. του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ εκδίδονται 
ςφμφωνα με το αρκ. 72 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του Ν. 
4364/2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Θ ανακζτουςα αρχι, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του αρκ. 72 του Ν. 4412/2016, επικοινωνεί με τουσ 
φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ.  
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ οι οποίεσ αποτελοφν αυτοτελείσ ςυμβάςεισ, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, 
τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν 
περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: i) θ 
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ και ii) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 
οποίο απευκφνεται (αρκ. 71 παρ. 1 και 4 του Ν. 4412/16) και ια) ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κα 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 
Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ -πζραν των ανωτζρω 
αναγκαίων ςτοιχείων- μποροφν να καλφπτονται και εκ των υςτζρων, εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν 
από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι από τθν Υπθρεςία. 
Υποδείγματα των απαιτοφμενων εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ, υπάρχουν ςτα αντίςτοιχα 
παραρτιματα Δ και Ε τθσ παροφςασ. 
 

ΑΚΟ 12: ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», «ΤΕΧΝΛΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ» - ΚΛΤΘΛΑ ΡΟΛΟΤΛΚΘΣ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  
 
12.1. ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ-
οικονομικοί φορείσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλλουν, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ επί ποινι 
αποκλειςμοφ, όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 93 περ. β του Ν. 4412/2016, αρκ. 11 τθσ ΥΑ 
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Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677, τ. Βϋ/21-10-2013) και τθσ ΥΑ 56902/215/2-6-2017, μαηί με τθν Ρροςφορά 
τουσ, ςτον θλεκτρονικό (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα και ςε μορφι αρχείου .pdf, ιτοι:  
 
 12.1.1. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, το φψοσ τθσ οποίασ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 περ. α του Ν. 4412/2016, ανζρχεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ 
ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με 
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, ιτοι ςε ποςό οκτϊ χιλιάδων τριακοςίων ογδόντα επτά ευρϊ και δζκα 
λεπτϊν (8.387,10 € = 419.354,84 € x 2%) για τον παρόντα διαγωνιςμό. Θ εγγυθτικι επιςτολι κα πρζπει να 
ιςχφει τουλάχιςτον για 30 θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, του άρκρου 15 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά 
από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  
 
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ: 
α) μετά θν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 
επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 
β) μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 
Ρροςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 
γ) ςτθν περίπτωςθ i) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και ii) απόρριψθσ 
τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει 
εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει 
χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78 του Ν. 
4412/2016, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν 
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει επίςθσ να είναι ςφμφωνθ με το Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, του Ραραρτιματοσ Δ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 
 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του εν λόγω Ραραρτιματοσ, προςκομίηεται και ςε ζντυπθ 
μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 
 Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κατά τα ανωτζρω απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν 
λαμβάνονται υπόψθ. 
 
 12.1.2. Συμπλθρωμζνο το πρότυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ςε μορφι .pdf, κατά τα 
οριηόμενα ςτο ιςχφον άρκρ. 79 του Ν. 4412/2016 και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Η τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, το 
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, και ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 
 Το πρότυπο ΕΕΕΣ βρίςκεται αναρτθμζνο, ςε μορφι αρχείων xml και pdf, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ-ανακοίνωςθ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)» που βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτον ανωτζρω δικτυακό 
τόπο. 
 
 Το ΕΕΕΣ-ESPD είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΕΕΕΣ), που παρζχεται 
ςτο διαδίκτυο από τθ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint ςτο URL: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 
 
 Το ανωτζρω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, αποτελεί υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με τθν 
οικονομικι κατάςταςθ, τισ ικανότθτεσ και τθν καταλλθλότθτα των οικονομικϊν φορζων για διαδικαςίεσ 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Διατίκεται ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ και χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικι 
απόδειξθ εκπλιρωςθσ όλων των απαιτοφμενων όρων ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςε ολόκλθρθ 
τθν ΕΕ., προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο οικονομικόσ φορζασ μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, πλθροί τισ 
ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ (λόγουσ αποκλειςμοφ) των άρκρ. 73 και 74 του Ν. 4412/2016, 
όπωσ ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά εγκλιματα, νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία, μθ καταβολι φόρων και ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, επαγγελματικό παράπτωμα, κατάςταςθ 
πτϊχευςθσ κλπ. (όπωσ αυτά προαναφζρκθκαν ανωτζρω ςτο άρκρο 7 του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ 
για τισ «προχποκζςεισ ςυμμετοχισ/λόγουσ αποκλειςμοφ»), για τισ οποίεσ ο οικονομικόσ φορζασ 
αποκλείεται ι μπορεί να αποκλειςκεί από το διαγωνιςμό και 
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ που αφοροφν τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα, όπωσ αυτά κακορίηονται παρακάτω, ςτο άρκρο 12α «Ρρόςκετα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ-κριτιρια επιλογισ» του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ. 
γ) είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα επαγγελματικά/εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ-μζλοσ 
εγκατάςταςισ του ι/και ςτα αντίςτοιχα επαγγελματικά Επιμελθτιρια. 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει επίςθμθ διλωςθ ότι ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ, εφόςον 
του ηθτθκεί, να προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ τα δικαιολογθτικά απόδειξθσ όλων των ανωτζρω 
δθλϊςεϊν του. 
 Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 
του Ν. 4412/16 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 
 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από 
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 
 Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.  
 
 Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν. 
 
 12.1.3 Δικαιολογθτικά νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ιτοι τα τελευταία ιςχφοντα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου (άρκρο 93 του Ν. 4412/2016), 
εάν πρόκειται για νομικά πρόςωπα, από τα οποία να προκφπτουν αφενόσ θ νόμιμθ ςφςταςθ και 
λειτουργία του οικονομικοφ φορζα και αφετζρου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, οι οποίοι και τον δεςμεφουν 
με τθν υπογραφι τουσ. 
Τα ςτοιχεία εκπροςϊπθςθσ που προκφπτουν από τα δικαιολογθτικά, πρζπει να ςυμφωνοφν με τα ςτοιχεία 
αυτοφ/ϊν που υπογράφει/ουν το ανωτζρω Ε.Ε.Ε.Σ. 
 

12.2. ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
Ο φάκελοσ «Τεχνικι προςφορά» περιζχει: 
12.2.1. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) του προςφζροντοσ, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ από τον ίδιο, ςτθν οποία δθλϊνει τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι και 
ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και όλουσ τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ 
όπωσ αυτά ορίηονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Β και Γ τθσ παροφςασ. 
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12.2.2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) του προςφζροντοσ, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ από τον ίδιο, ςτθν οποία δθλϊνει ότι ωσ ανάδοχοσ: 
i) με τθν ζναρξθ παροχισ των υπθρεςιϊν, κα αναρτά το πρόγραμμα των απαςχολουμζνων ςτθν 
κακαριότθτα (ανά δικαςτικό κατάςτθμα), ςε εμφανζσ ςθμείο των κτθρίων των κατά τόπουσ υπθρεςιϊν 
όπου κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ. 
ii) μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και όχι αργότερα από δφο (2) εβδομάδεσ από τθν εγκατάςταςι του, 
κα προςκομίςει ςτθν Αρχι αντίγραφο τθσ κεωρθμζνθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κατάςταςθσ του κατά 
τόπουσ (δθλ. ανά δικαςτικό κατάςτθμα) προςωπικοφ που κα απαςχολεί ςτουσ χϊρουσ των 
προαναφερόμενων Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν, ενϊ για κάκε τυχόν αλλαγι προςωπικοφ που κα 
πραγματοποιείται κατά τθ ςυμβατικι διάρκεια του ζργου, ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι κα προςκομίηει τθν 
εκάςτοτε κάκε φορά ιςχφουςα (κατάςταςθ),  
iii) με τθν ζκδοςθ του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν του μινα, κα προςκομίηει αντίγραφο τθσ 
Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ (Α.Ρ.Δ.) του Ι.Κ.Α. του προθγοφμενου μινα, που αφορά τουσ 
απαςχολοφμενουσ υπαλλιλουσ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ κακαριςμοφ. 
iv) κα καλφπτει χωρίσ επιβάρυνςθ, τυχόν ζκτακτεσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. 
v) τα υλικά κακαριςμοφ, εργαλεία και ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιιςει, κα πρζπει να είναι 
κατάλλθλα για το αντικείμενο τθσ περιγραφείςασ ςτθν παροφςα διακιρυξθ εργαςίασ κακαριότθτασ και 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ότι τθροφν τα πρότυπα α) 
ποιοτικισ εγγφθςθσ ISO 9001:2008, β) υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ΕΛΟΤ 
1801:2007/OHSAS 18001:2007 ι νεότερο και γ) περιβαλλοντολογικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004. 
 

ΑΚΟ 12α: ΡΟΣΚΕΤΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ-ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί θ φερεγγυότθτα του προςφζροντοσ-οικονομικοφ φορζα, θ 

επαγγελματικι του αξιοπιςτία και εμπειρία, θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια κακϊσ και 
οι τεχνικζσ του δυνατότθτεσ, κα πρζπει αυτόσ *προςφζρων (φυςικό ι νομικό πρόςωπο και, ςε περίπτωςθ 
Ζνωςθσ Ρροςϊπων, κάκε μζλοσ αυτισ)+ να προςκομίςει, με τθν προςφορά του και τα εξισ 
δικαιολογθτικά:  
1) Κατάλλθλεσ βεβαιϊςεισ τραπεηϊν για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ, εκδόςεωσ το πολφ 
ενόσ (1) μινα προ τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ διατυπϊςεισ που παγίωσ 
χρθςιμοποιεί το κάκε τραπεηικό ίδρυμα που τισ χορθγεί, με τισ οποίεσ να βεβαιϊνεται θ πιςτολθπτικι 
ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό.  
2) Υπεφκυνθ διλωςθ περί του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (υπθρεςίεσ παροχισ κακαριςμοφ κτθρίων), για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ προ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, δθλ. 2020, 2019 και 2018 (ςυναρτιςει τθσ 
θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του), από τθν οποία 
διλωςθ να προκφπτει ότι ο εν λόγω ετιςιοσ ειδικόσ κφκλοσ εργαςιϊν (για παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ 
κτθρίων) είναι για κάκε ζνα από τα τρία (3) δθλοφμενα ζτθ, τουλάχιςτον ίςοσ με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εάν θ επιχείρθςθ αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ 
κτθρίων για χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθ διλωςθ του ελάχιςτου ειδικοφ κφκλου εργαςιϊν για 
τα παραπάνω απαιτοφμενα τρία προθγοφμενα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οικονομικά ζτθ (2020, 
2019, 2018), υποβάλλει τθ ςχετικι διλωςθ μόνον για το διάςτθμα που αςκεί τθν ανωτζρω επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα. 
3) Καταςτάςεισ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ του διαγωνιηόμενου κατά ειδικότθτα, για τα ζτθ 2019 και 
2018, εκδοκείςεσ από τθν αρμόδια αρχι, από τισ οποίεσ κα προκφπτει και ο ςυνολικόσ αρικμόσ του 
προςωπικοφ κακαριςμοφ κτθρίων, ο οποίοσ δεν κα πρζπει να είναι μικρότεροσ των πενιντα (50) ατόμων, 
επί ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ του. 
4) Κατάςταςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα με τισ, κατά τα τελευταία τρία (3) προ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζτθ, δραςτθριότθτζσ του περί παροχισ κακαριότθτασ κτιρίων ςτο Δθμόςιο ι 
Ιδιωτικό Τομζα, ςε ςυμβάςεισ παρόμοιου μεγζκουσ ζργου με αυτό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (ωσ 
παρόμοιο κεωρείται το ζργο παροχισ κακαριότθτασ ςε ζνα κτίριο, τουλάχιςτον 20.000 τετραγωνικϊν 
μζτρων, αντίςτοιχθσ ι ανϊτερθσ πολυπλοκότθτασ με το κτίριο του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ), 
με ςυνθμμζνεσ βεβαιϊςεισ/ςυςτατικζσ επιςτολζσ επιτυχοφσ εκτζλεςθσ των ανωτζρω ςυμβατικϊν 
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παρεχομζνων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, εκδιδόμενεσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία (αν πρόκειται για 
Δθμόςιο ι Ν.Ρ.Δ.Δ.) ι από τον εργοδότθ (εάν πρόκειται για παροχι υπθρεςιϊν ςτον ιδωτικό τομζα). 
 
 Σε περίπτωςθ που ο αντιςυμβαλλόμενοσ φορζασ του ςυμμετζχοντοσ δεν επικυμεί τθ χοριγθςθ 
τθσ ανωτζρω ςυςτατικισ επιςτολισ, κα πρζπει ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό να υποβάλει Υπεφκυνθ 
Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του, υπογεγραμμζνθ θλεκτρονικά, που κα βεβαιϊνει ο ίδιοσ τα 
ανωτζρω και ότι ο αντιςυμβαλλόμενοσ φορζασ δεν του χορθγεί τθν αιτοφμενθ ςυςτατικι επιςτολι. 

Θ μθ προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των άρκρων 12 και 12α τθσ 
παροφςασ, ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό. Επιςθμαίνεται περαιτζρω 
ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για κακζναν από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζνα μόνο ςυμμετζχοντα 
ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το διαγωνιςμό. 

Θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ δφναται να ηθτά από τουσ υποψιφιουσ διαγωνιηόμενουσ περαιτζρω 
ςτοιχεία για τθν οικονομικι τουσ υπόςταςθ, γραπτζσ διευκρινίςεισ ι αποςαφθνίςεισ πλθροφοριϊν και 
δικαιολογθτικϊν, ςε περίπτωςθ που το κρίνει αναγκαίο, τυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα επί των ιδθ 
υποβλθκζντων εγγράφων, κακϊσ και νομιμοποιθτικά ςτοιχεία των εκπροςϊπων των διαγωνιηομζνων 
εταιριϊν, πζραν των ιδθ κατατεκζντων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρ. 102 Ν. 
4412/2016. 

 
 

ΑΚΟ 13: Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»-Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 
 
 1. Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
(περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Θ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςυμπλθρωμζνο (θ τιμι ςε ευρϊ, για ζνα 
ζτοσ), υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον νόμιμο/-ουσ εκπρόςωπο/-ουσ του οικονομικοφ φορζα. Θ 
οικονομικι προςφορά υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/-ουσ εκπρόςωπο/-ουσ του νομικοφ 
προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από τον κοινό 
εκπρόςωπό τουσ. 
 2. Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε 
χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ακόλουκα ςτοιχεία (άρκρο 68 παρ 1 Ν. 3863/2010 (Αϋ 115), 
όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ. 22 παρ.1 του Ν. 4414/13): 
(α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολοφνται θμερθςίωσ για τθν υλοποίθςθ των απαιτιςεων 
(πρόγραμμα κακαριςμοφ) τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτα παραρτιματα Β και Γ τθσ 
παροφςασ.  
(β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ του προςωπικοφ του προθγοφμενου εδαφίου. 
Από τα ςτοιχεία (α) και (β), κα πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια: α) ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 
απαςχολουμζνων προςϊπων και β) ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ωρϊν απαςχόλθςισ τουσ θμερθςίωσ κακϊσ 
και για κάκε ζνα από τα απαςχολοφμενα πρόςωπα, ςε θμεριςια βάςθ. 
(γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι (προςκομίηεται 
αντίγραφο, επιςυναπτόμενο ςτθν προςφορά). 
(δ) Tα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά εργαηόμενο. 
(ε) Το φψοσ του προυπολογιςκζντοσ ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ των 
εργαηομζνων, το οποίο και επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ, δεν κα πρζπει να είναι κάτω του 

ελάχιςτου εργατικοφ κόςτουσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ι ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ. 
(ςτ) το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα άνω προυπολογιςκζντα ποςά. 
 Στθν προςφορά τουσ οι οικονομικοί φορείσ πρζπει επίςθσ να υπολογίηουν ζνα εφλογο ποςοςτό 
διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και 
των νομίμων υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Σε περίπτωςθ μθ αναγραφισ εφλογθσ τιμισ ςε 
υποχρεωτικό πεδίο τιμϊν, όπωσ ορίηουν οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 
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88/Α’/18-04-2013), ιτοι ςτο πεδίο «Διοικθτικό Κόςτοσ» ι «Κόςτοσ αναλωςίμων» ι «Εργολαβικό Κζρδοσ», 
τότε θ Οικονομικι Ρροςφορά του Υποψθφίου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 Για τθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ τιμισ τθσ προςφοράσ τουσ, κα πρζπει, αφαιρουμζνων όλων των 
νομίμων κρατιςεων-άλλων επιβαρφνςεων (όπωσ επίςθσ και τθσ παρακράτθςθσ 8% επί του κακαροφ 
ποςοφ τθσ αξίασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν) που απαιτεί θ διακιρυξθ από τθν προςφερόμενθ τιμι, το 
ποςό τθσ οικονομικισ τουσ προςφοράσ, να μθν υπολείπεται του κατϊτερου νόμιμου εργατικοφ κόςτουσ, 
κακϊσ και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων (βλ. ΣτΕ 840/2008, ΣτΕ 791/2008, ΔΕΦ ΑΘ 
347/2013, ΔΕΦ ΑΘ 236/2013, ΔΕΦ ΑΘ 66/2012, ΔΕΦ ΑΘ 512/2011, δθμ.Νόμοσ). 
 3. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να υπολογίηονται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ, βάςει 
των όςων προβλζπει κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ, θ ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία και οι λοιπζσ 
κείμενεσ αςφαλιςτικζσ-φορολογικζσ διατάξεισ και ςφμφωνα με το αρκ. 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ Αϋ 115) 
«Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρ. 22 του Ν. 
4144/13 (ΦΕΚ Αϋ 88), ωσ και τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16-10-2013 (Β’ 
26) και τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 Θ Οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται, επι ποινι απορρίψεωσ, ςφμφωνα με τον πίνακα του 
παραρτιματοσ Θϋ τθσ παροφςασ, με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ (βλ. κεφ. 4, 
ςελ. 2). 
 Επιπλζον του πίνακα υποδείγματοσ του παραρτιματοσ Θ, οι προςφζροντεσ κα πρζπει, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, να τεκμθριϊνουν με αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ τα δθλοφμενα ποςά των επιμζρουσ ςτθλϊν 
των ςτοιχείων με αρικμοφσ 1-11 του πίνακα του υποδείγματοσ (παράρτθμα Θ) που αντιςτοιχοφν ςτισ 
πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ των εργαηομζνων, βάςει τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν (άνω ι κάτω των 
25 ετϊν), ϊςτε αυτά να είναι ευχερϊσ επαλθκεφςιμα.   
 Για όλα τα ςτοιχεία του πίνακα, τα οποία, λόγω και τθσ πολλαπλισ κατθγοριοποίθςθσ των 
εργαηομζνων [(π.χ. οι ϊρεσ και θμζρεσ εργαςίασ είναι δυνατό να διαφζρουν ανά νομό και ανά υπθρεςία 
ενϊ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ για τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ, δϊρα, επιδόματα άδειεσ κα είναι 
διαφορετικόσ για εργαηόμενουσ είτε πλιρουσ είτε μερικισ απαςχόλθςθσ)], χρειάηονται περαιτζρω 
ανάλυςθ και δεν αρκεί θ απλι αναφορά ενόσ μόνο ςυγκεντρωτικοφ ποςοφ, γι’ αυτά, κα πρζπει, αφοφ 
γίνει θ κατάλλθλθ παραπομπι ςτο κατά περίπτωςθ ςτοιχείο του πίνακα, να ςυνοδεφονται ακολοφκωσ και 
ωσ ςυνζχεια του εν λόγω πίνακα, από τουσ απαραίτθτουσ αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ ανά κατθγορία 
εργαηομζνων (όςων και όποιων κατθγοριϊν απαιτοφνται), ϊςτε τα τελικά ςυγκεντρωτικά ακροίςματα των 
ςτοιχείων (Α, Β, Γ) του πίνακα να είναι ελζγξιμα και «ευχερϊσ επαλθκεφςιμα». 
 4. Δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτουσ (υπο) 
φακζλουσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Τεχνικι Ρροςφορά». Ομοίωσ, δεν αναγνωρίηεται, δεν 
κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ *λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν 
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Τεχνικι Ρροςφορά»+, θ 
εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτον 
υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά. 
Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ι ιςςονοσ αξίασ ατζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα θ 
Αρχι μπορεί να καλζςει εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να τα διευκρινίςουν, ςφμφωνα με το άρκρο 102 
παρ 4 του Ν. 4412/2016. 
 
Α. ΤΛΜΘ 
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ, για ζνα ζτοσ.  

Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ : 
Α) τιμι με κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., θ οποία και κα λθφκεί υπόψθ για τθ 
ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
Β) τιμι με κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, με Φ.Ρ.Α. *Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που 
αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α., αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν υπθρεςία+. 
Επιςθμαίνεται επίςθσ, ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
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 Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο «Οικονομικι προςφορά» τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf. 
 Στθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ των εργατικϊν κακϊσ και όλων των υλικϊν, 
αναλωςίμων και λοιπϊν δαπανϊν, απαραίτθτων για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
ειδικότερα αναφζρεται και ςτα παραρτιματα Β και Γ τθσ παροφςασ.  
 Στθν τιμι περιλαμβάνονται επίςθσ όλεσ οι επιβαρφνςεισ και οι νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, 
όπωσ ειδικά αναφζρονται κατωτζρω, ςτθν παράγραφο Β, οι οποίεσ και κα πρζπει να αναλφονται ςε 
χωριςτά κεφάλαια τθσ προςφοράσ. 

 Στθν τιμι τθσ προςφοράσ τουσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν επίςθσ να υπολογίηουν ρθτϊσ και 
να ςυμπεριλαμβάνουν ςτο ςτοιχείο (12) του πίνακα «άλλεσ επιβαρφνςεισ», και τθν παρακράτθςθ 8% επί 
τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκ. 64 παρ.2 περ. γγ’ του Ν. 4172/13. 
 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 
 Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ 
ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφ. 3 «Εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ» (ςελ. 2) και ςτο άρκρο 2 του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
Β. ΚΑΤΘΣΕΛΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ  

Ρζραν όςων αναφζρκθκαν παραπάνω, τoν Ανάδοχο βαρφνουν επίςθσ, οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, 
κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν ωσ και 
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, όπωσ κάκε φορά αυτζσ προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται και με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
α) κράτθςθ φψουσ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα 
με το άρκρο 44 του Ν. 4605/1-4-2019 (Αϋ 52) ωσ ιςχφει, το οποίο αντικατζςτθςε το ζβδομο εδάφιο τθσ 
παρ. 3 του άρκρ. 4 του Ν. 4013/2011 (Αϋ 204)+, θ οποία υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου ιτοι 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ιτοι 20% και 
β) κράτθςθ φψουσ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εκδίκαςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), 
ςφμφωνα με το άρκρο 350 του Ν. 4412/2016, θ οποία υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου ιτοι 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ιτοι 20%. 

Ο Φ.Ρ.Α. (24%) βαρφνει τθν Υπθρεςία. 
 

ΑΚΟ 14: ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ (Αποδεικτικά Μζςα)  
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθ ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςι του από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικά, μζςω του Συςτιματοσ, ςε μορφι .pdf και ςε φάκελο 
με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ των άρκρων 12 και 12α («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
και «Ρρόςκετα δικαιολογθτικά Συμμετοχισ») του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ:  
 
Α. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι οι Αλλοδαποί 
(1) Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, τα οποία να ζχουν εκδοκεί το 
τελευταίο τρίμθνο πριν από τθ ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και από τα 
οποία να προκφπτει ότι πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ του ανωτζρω άρκρου 7 τθσ παραγράφου Α, 
ςτοιχεία α-ςτ («Λόγοι αποκλειςμοφ») του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ.  
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(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, που να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ του, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθ ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν τελοφν ςε 
πτϊχευςθ ι ςε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαποφσ θ δεφτερθ περίπτωςθ) και επίςθσ ότι δεν 
τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι ςε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία (μόνο για αλλοδαποφσ θ 
δεφτερθ περίπτωςθ). 
(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι 
κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, οι προςφζροντεσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 
4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, ςτθν περίπτωςθ Ελλινων πολιτϊν, από το οποίο να 
προκφπτει αφενόσ ότι οι προςφζροντεσ ιταν εγγεγραμμζνοι ς’ αυτό κακϊσ και το ειδικό επάγγελμά τουσ 
κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν 
εγγεγραμμζνοι τουλάχιςτον μζχρι και τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ ζγγραφθσ (θλεκτρονικισ) ειδοποίθςθσ 
εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για τθν προςκόμιςι του. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά 
τουσ. 
Στθν περίπτωςθ δε αλλοδαπϊν, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου 
ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ και 
εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι τουλάχιςτον μζχρι και τθ λιψθ τθσ ανωτζρω θλεκτρονικισ 
ειδοποίθςθσ. 
 
Β. Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά 
(1) Τα ωσ άνω αναφερόμενα ςτισ περιπτϊςεισ (2), (3), και (4), αντίςτοιχα, δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 
Α του παρόντοσ άρκρου και επιπλζον:  
(2) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ςτθν περίπτωςθ αλλοδαπϊν, ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ 
δικαςτικισ/διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου, τα οποία να ζχουν 
εκδοκεί το τελευταίο τρίμθνο πριν από τθ ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και 
από τα οποία να προκφπτει ότι για τα νομικά πρόςωπα *δθλ. τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των 
Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), των Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και των 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ των 
Ανϊνυμων Εταιρειϊν (Α.Ε.)+, πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ του ανωτζρω άρκ. 7 τθσ παραγράφου Α, 
ςτοιχεία α-ςτ, («Λόγοι αποκλειςμοφ») του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ.  
(3) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν 
από τθ ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι τα 
νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Ν. 2190/1920 ωσ ιςχφει ι 
ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 ωσ ιςχφει ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα ςτθν τελευταία περίπτωςθ) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ 
κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ωσ άνω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα ςτθν τελευταία περίπτωςθ). 
(4) Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, θ οποία πάντωσ να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι δεν 
ζχουν εκδοκεί πράξεισ επιβολισ προςτίμου ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ 
(χωρίσ να απαιτείται και αντίςτοιχθ επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ ςχετικοφ 
πιςτοποιθτικοφ). 
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Γ. Οι Συνεταιριςμοί: 
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθ ςχετικι θλεκτρονικι 
ειδοποίθςθ από τθν Ανακζτουςα αρχι, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι για τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ του 
Συμβουλίου πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ του ανωτζρω άρκ. 7 τθσ παραγράφου Α ςτοιχεία α-ςτ, 
(«Λόγοι αποκλειςμοφ») του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ.  
(2) Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2) και (3) τθσ ωσ άνω παραγράφου Α (για θμεδαποφσ και 
αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, αντίςτοιχα) του παρόντοσ αρκ. 14 και τθσ περίπτωςθσ (3) τθσ παραγράφου Β 
του ίδιου άρκρου. 
(3) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
 
Δ. Οι Ενϊςεισ προμθκευτϊν (υποβάλλουν κοινι προςφορά): 
Τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 
 

Σθμειϊνεται ότι εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια αρχι ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι ότι αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 
περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου ενϊπιον δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζρων. Σε 
χϊρα που δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ 
νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζρων. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ 
καταςτάςεισ. 

Πλα τα ωσ άνω ζγγραφα και δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ πρζπει να υποβλθκοφν ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ΥΑ Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Βϋ 2677) και τθ νεϊτερθ ΥΑ 
56902/215/19-5-17.  

 
Τα περιεχόμενα ςτον θλεκτρονικό φάκελο δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ προςκομίηονται ςτθν 

Ανακζτουςα αρχι και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο ι επικυρωμζνο αντίγραφο, κατά 
περίπτωςθ) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ. 

 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 
 
Θ θμερομθνία, ο τόποσ και θ ϊρα που κα αποςφραγιςτεί ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ κα γνωςτοποιθκεί, με ςχετικι θλεκτρονικι ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςε 
αυτοφσ που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ του περιεχομζνου τθσ αποςφράγιςθσ, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

ΑΚΟ 15: Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριακοςίων εξιντα (360) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 12.1.1. (Εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ) του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με 
τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σθμειϊνεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ, εφόςον ςτθν ανωτζρω 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πρόςκλθςθ τθσ Υπθρεςίασ δθλϊςουν εγγράφωσ ότι ςυναινοφν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν 
τουσ, οφείλουν επίςθσ να μεριμνιςουν οι ίδιοι για τθν ανανζωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ των (εάν αυτι 
δεν ιςχφει) και για τισ εν λόγω παρατάςεισ. Πςοι δε από τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν απαντιςουν κακόλου ι 
απαντιςουν αρνθτικά ςτθν ανωτζρω πρόςκλθςθ τθσ Υπθρεςίασ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
τουσ, αποκλείονται αυτομάτωσ από τα επόμενα ςτάδια του διαγωνιςμοφ. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.  

Σε περίπτωςθ δε που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, είτε όχι. 

Θ ιςχφσ των προςφορϊν παρατείνεται αυτοδικαίωσ για όςο χρονικό διάςτθμα ενδεχομζνωσ 
αναςταλεί θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ι εμποδιςτεί θ πρόοδοσ αυτοφ, ςυνεπεία άςκθςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ ι ενδίκου μζςου ι βοθκιματοσ κατά πράξεων ι παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων τθσ 
Υπθρεςίασ, που αφοροφν τον διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να 
μεριμνοφν για τθν παράταςθ, αντιςτοίχωσ, τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

 

ΑΚΟ 16: Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H ανακζτουςα αρχι, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά θ οποία: 
α) δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίηεται ςτα ανωτζρω άρκρα ωσ 
και ςτα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 
β) περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα 91 και 102 του Ν. 4412/2016, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 102, 
δ) είναι εναλλακτικι προςφορά ι αντιπροςφορά,  
ε) υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ του άρκ. 7 «Λόγοι αποκλειςμοφ», ςτοιχείο Γ’, περ.γ του 
παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ ( αντίςτοιχα και θ περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του Ν. 4412/2016) και 
ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  
η) είναι υπό αίρεςθ, 
θ) κζτει όρο αναπροςαρμογισ (π.χ. τιμϊν), 
κ) παρουςιάηει ελλείψεισ μθ δυνάμενεσ να κεραπευκοφν,  ωσ προσ τα δικαιολογθτικά ι/και τισ εγγυιςεισ 
που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 

ΑΚΟ 17: Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  
17.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα 
εξισ ςτάδια: 
α) Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», θ 
οποία κα γίνει τζςςερισ (4) θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι ςτισ 
7-9-2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 
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β) Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 
που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

 
Αμζςωσ μετά τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, κάκε προςφζρων-ςυμμετζχων ςτο 

διαγωνιςμό αποκτά πρόςβαςθ και ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και ςτα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με 
τθν επιφφλαξθ όςων από αυτά που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικά. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ 
τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016. 

 
17.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν, εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα: 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου.  
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα δε αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ 
ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με 
αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., ςφμφωνα με το 
άρκρ. 20 τθσ παροφςασ και το άρκρο 360 Ν. 4412/2016. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art360




ςελίδα 31 από 71 τθσ υπ’ αρικμ. 2406/2021 διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ 

ΑΚΟ 18: Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ-Δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι 
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτο 
άρκρο 14 (δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ-αποδεικτικά μζςα) του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο») 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 
αυτόν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ 
υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν 
ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά 
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  Πταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 

Σφμφωνα με τα ςχετικά οριηόμενα ςτο αρκ. 103 παρ. 2 του Ν. 4412/16, αν δεν προςκομιςκοφν τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν 
παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι 
ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι 
αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 
παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του «προςωρινοφ αναδόχου» απορρίπτεται, θ δε εγγφθςθ ςυμμετοχισ του καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 7 (λόγοι αποκλειςμοφ), 12 (κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ) και 12α (κριτιρια επιλογισ) του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν 
επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε 
προςκομιςκεί ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/16 ενϊ θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, 
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

Αν επζλκουν µεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, 
οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων µετά τθ διλωςθ και µζχρι τθν θµζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόµιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ 
οφείλουν να ενθµερϊςουν αµελλθτί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικά, και το αργότερο µζχρι τθν θµζρα τθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόµιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και 
προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ 
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επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ με το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά του 
αρκ.14 του παραρτιματοσ Α ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με το 
άρκρο 12 ι/και τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 12α του παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν, και 
τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ, 
είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, είτε για τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ του προςωρινοφ αναδόχου, ςφμφωνα και με τθ ςχετικι αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, ςτο ανωτζρω πρακτικό. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

 

ΑΚΟ 19: Κατακφρωςθ-ςφναψθ ςφμβαςθσ  
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν τελικι απόφαςθ κατακφρωςθσ, θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ, ςε κάκε προςφζροντα, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο. 

Θ απόφαςθ αυτι, ςτθν οποία κα αναφζρεται θ προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ (βλ. επόμενο άρκ. 20), δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι 
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 Ν. 4412/2016, 
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ ζχει υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του αρκ. 13, παραρτ. Α τθσ παροφςασ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ.  

Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του 
άρκρου 103 Ν. 4412/2016 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι 
του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋτθσ παραγράφου 
1 του άρκρου 106 του ωσ άνω Νόμου. 
 

ΑΚΟ 20: Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ-Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία  
Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV 
(άρκρα 345 ζωσ 374) του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Κατά ςυνζπεια, κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ 
ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από εκτελεςτι πράξθ ι 
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
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ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ 
αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, είτε α) από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, είτε β) από τθν πλιρθ, 
πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτα άρκρα 361, 365 και 367 
του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 (γ) του αρ. 361 
του Ν. 4412/2016. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του 
Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει 
ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, ςφμφωνα και με τα ειδικότερα οριηόμενα για τθ διαδικαςία 
υποβολισ και εξζταςθσ, τισ προκεςμίεσ και τα λοιπά ςχετικά ηθτιματα όπωσ αυτά ρυκμίηονται με το Ρ.Δ. 
39/2017 (Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν). 

Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 
παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων εκτόσ από 
τθν προδικαςτικι προςφυγι τθσ ανωτζρω (άρκρο 360 παρ. 3 Ν. 4412/2016). 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50% επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των εξακοςίων (600,00) και μεγαλφτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000,00) ευρϊ. 
Σχετικά με τθν κατάκεςθ του παραβόλου, αυτό καταβάλλεται από τον προςφεφγοντα, ςφμφωνα με τθ 
διαδικαςία που ορίηεται ειδικότερα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α, κακϊσ και ςτο αρκ.5 , παρ.4 του ανωτζρω Ρ.Δ. 39/2017. 

Σφμφωνα με το αρκ. 6 του ανωτζρω Ρ.Δ. και το άρκρο 368 του ν. 4412/2016, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατ’ 
εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν 
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν 
κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 15 του 
π.δ. 39/2017 (άρκρα 364, 366 του Ν. 4412/2016). 

Μετά τθν υποβολι των (προδικαςτικϊν) προςφυγϊν, θ Α.Ε.Ρ.Ρ. αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ 
βαςιμότθτασ των προςβαλλομζνων πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των 
ςχετικϊν ιςχυριςμϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και προβαίνει ςτθν αποδοχι (εν όλω ι εν μζρει) ι ςτθν 
απόρριψθ τθσ προςφυγισ με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ ςχετικι απόφαςθ επί τθσ ενςτάςεωσ κοινοποιείται 
ςτουσ ενιςτάμενουσ χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν.4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

 
 

ΑΚΟ 21: Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από 
γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 
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ΑΚΟ 22: Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
22.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Ο προμθκευτισ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ υποχρεοφται να υποβάλει 
θλεκτρονικά πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςε μορφι αρχείου .pdf, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. Επιπλζον, προςκομίηει τθν εν λόγω εγγφθςθ, εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) ςτθν Yπθρεςία 
που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει το περιεχόμενό τθσ να είναι ςφμφωνο 
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Ε τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 
του Ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  
 
22.2  Συμβατικό πλαίςιο-Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 ωσ ιςχφουν, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
 
22.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (αρκ. 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 
ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί 
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Επιτροπζσ Ραραλαβισ 
προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ και εποπτευομζνων φορζων) και τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ.  
Ο Ανάδοχοσ είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να τθρεί όλουσ τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται αναλυτικά ςτα παραρτιματα Β και Γ τθσ παροφςασ. 
 

ΑΚΟ 23: Υπεργολαβία-Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 
Δεν επιτρζπεται θ από τον Ανάδοχο ανάκεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατά το 

ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ αυτισ, ςε υπεργολάβο του οποίου τα πλιρθ ςτοιχεία, ικανότθτεσ, ποςοςτό τθσ 
ςφμβαςθσ που κα αναλάβει κ.λ.π ςχετικζσ πλθροφορίεσ, δεν ζχουν εξαρχισ δθλωκεί ςτο αντίςτοιχο μζροσ 
του ΕΕΕΣ. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν για τθν υπεργολαβικι ανάκεςθ όλα τα ςχετικά οριηόμενα ςτο αρκ. 131 
του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω τυχόν 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ 
των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ, δεν αίρει τθν ευκφνθ 
του κυρίου αναδόχου. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (του άρκ. 12α τθσ παροφςασ), να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  
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Ειδικά, όςον αφορά τα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, όςον αφορά τα κριτιρια 
που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται, είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
 

ΑΚΟ 24: Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ.  
 

ΑΚΟ 25: Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ (καταγγελίασ) τθσ ςφμβαςθσ  
25.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτο άρκ.7 «λόγοι αποκλειςμοφ» του παραρτ. Α τθσ παροφςασ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε 
να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
25.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του 
άρκρου 68 του ν. 3863/2010.  
 

ΑΚΟ 26: Τρόποσ πλθρωμισ  
26.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: ςτο τζλοσ κάκε μινα για το 
1/12 του ςυνολικοφ ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ, με τραπεηικι επιταγι, εξοφλοφμενθ από τθν Τράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ, μετά τθν ζγγραφθ πιςτοποίθςθ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακαριςμοφ των αρμόδιων προσ 
τοφτο επιτροπϊν (Επιτροπϊν Ραραλαβισ) των προαναφερόμενων Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν και τθν 
προςκόμιςθ του ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ Υπθρεςιϊν. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ πλθρωμισ του ζργου, οι εργαςίεσ κάκε μινα κεωροφνται αυτοτελζσ τμιμα του 
ζργου μθ ςυνδεόμενο κακ’ οιονδιποτε τρόπο με τισ εργαςίεσ των άλλων μθνϊν. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει ςε κάκε πλθρωμι να προςκομίηει τα νόμιμα παραςτατικά και δικαιολογθτικά 
που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλο 
δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, όπωσ αυτά ενδεικτικά αναφζρονται και ςτο Ραράρτθμα ΣΤ («υπόδειγμα ςφμβαςθσ»), άρκρο 3, 
παρ. 2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
26.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ανωτζρω ςτο άρκρο 13 
παρ. Β. «ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ» του παρόντοσ παραρτιματοσ. 
26.3. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ παρακράτθςθ προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ του 
άρκρου 64 του Ν. 4172/2013, θ οποία είναι 8% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν (ςφμφωνα με το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ 167 23.7.2013) «ΝΕΟΣ Κϊδικασ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ» παράγραφοσ 2 περ. γγϋ του άρκρου 64 που τιτλοφορείται «Συντελεςτζσ παρακράτθςθσ 
φόρου»). 
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ΑΚΟ 27: Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  
27.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ τθσ περίπτωςθσ «ανωτζρασ βίασ» (ειδικότερα ςτο 
αρκ. 28 τθσ παροφςασ), κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν πραγματοποιιςει, όπωσ 
οφείλει, ςφμφωνα με τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ και τισ κείμενεσ διατάξεισ, τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ ςτα προαναφερκζντα είκοςι ζξι (26) δικαςτικά καταςτιματα αρμοδιότθτασ τουσ Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ τυχόν γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και επίςθσ, εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των τυχόν παρατάςεων. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι 
του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθ ςχετικι 
ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του 
Εφετείου Θεςςαλονίκθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ προςζλκει και δεν προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, κα κινθκεί θ 
διαδικαςία κιρυξισ του ωσ ζκπτωτου.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ 
Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Θες/νίκθσ μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι προβλεπόμενεσ, ςτισ αναλογικά εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ του άρκρου 
203 παρ. 4 του Ν. 4412/2016: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που τυχόν χορθγικθκε,  
Επιπλζον, με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Δικαιοςφνθσ, 
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για κζματα καταπολζμθςθσ διαφκοράσ, κακϊσ και 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, μπορεί να του επιβλθκεί, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι 
του ςε εν εξελίξει και μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων για εφλογο χρονικό 
διάςτθμα.  
27.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Οι ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ Φ.Ρ.Α. επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο. 
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθ ςφμβαςθ όταν: α) θ ςφμβαςθ δεν 

υπογράφθκε με ευκφνθ του Δθμοςίου και β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
 

ΑΚΟ 28: Ανωτζρα Βία 
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ παροφςασ, δεν ευκφνονται ζναντι αλλιλων για τθν ακζτθςθ των όρων τθσ 
παροφςασ ι τθν αδυναμία τουσ να εκπλθρϊςουν υποχρεϊςεισ τουσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, ςτθν 
περίπτωςθ που θ ακζτθςθ ι θ αδυναμία τουσ αυτι οφείλεται ςε γεγονόσ ανωτζρασ βίασ. Ο Ανάδοχοσ που 
επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, ςφμφωνα με το άρκρο 204 του Ν. 4412/2016, μζςα ςε είκοςι (20) 
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θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ 
αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 

ΑΚΟ 29: Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 

δυνάμει των άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/16, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκ. 205 του Ν. 4412/2016. Επί τθσ 
προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Ανακζτουςα Αρχι), φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016 οργάνου (Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν). 

 

ΑΚΟ 30: Ραρακολοφκθςθ και παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα διενεργθκεί από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ 

Ραραλαβισ, που ορίςκθκαν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016.  
Αν θ επιτροπι παραλαβισ-παρακολοφκθςθσ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ 
τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. Το 
ανωτζρω πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα 
μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν 
ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ, κατ’ άρκ. 209 παρ.4 του Ν. 4412/2016, (τυχόν 
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ), «δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων 
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016». 

 

ΑΚΟ 31: Απόρριψθ παραδοτζων-Αντικατάςταςθ  
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ 

επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
218 του Ν. 4412/2016 και τθν ανωτζρω παράγραφο 27.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

ΑΚΟ 32: Εκχωριςεισ - Μεταβιβάςεισ  
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο 
Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, κατόπιν ςυναίνεςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ απαιτιςεισ του 
ζναντι αυτισ για τθν καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art203
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art207
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art213
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art220
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επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ενθμερϊςει εγγράφωσ και να κατακζςει όλα τα νόμιμα παραςτατικά εκχϊρθςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  
Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, 
για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν 
όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, 
απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ 
ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β 
(Ανικει ςτθν με αρικμ. 2406/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ) 

 
ΓΕΝΛΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ 

 
Άρκρο 1ο: ΓΕΝΛΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
• Ο ανάδοχοσ κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει τον ανάλογο εξοπλιςμό και μθχανιματα για το ζργο του 
κακαριςμοφ και κα ευκφνεται αποκλειςτικά για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ι φκορϊν που τυχόν 
προκλθκοφν ςτο κτιριο ι ςτισ εγκαταςτάςεισ του ι ςε τρίτουσ από το προςωπικό ι τα χρθςιμοποιοφμενα 
από αυτό υλικά κακαριςμοφ ι μθχανιματα. 
• Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να οργανϊνει τα ςυνεργεία του κατά τζτοιο τρόπο που να μθν 
παρενοχλεί ι δυςχεραίνει τισ εργαςίεσ άλλων ςυνεργείων ι των εργαςιϊν του προςωπικοφ των 
προαναφερόμενων Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν, να ακολουκεί τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ περί εργαςίασ 
κ.λ.π., κακόςον είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για κάκε ςχετικι παράβαςθ, να διατθρεί κακαροφσ τουσ χϊρουσ 
όπου εκτελεί τισ εργαςίεσ του και να απομακρφνει τα άχρθςτα υλικά και απορρίμματα. 
• Ο ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εκτελουμζνων ζργων, κακϊσ και 
των δικϊν του ι των από αυτόν χρθςιμοποιουμζνων μθχανθμάτων (εφόςον θ χριςθ τουσ επιτρζπεται από 
τθν υπθρεςία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ) και κατά ςυνζπεια, για κάκε δυςτφχθμα, φκορά ι ηθμιά ςε βάροσ 
οποιουδιποτε από υπαιτιότθτα ι αμζλεια ι απειρία του ίδιου ι μελϊν του προςωπικοφ του κατά τθν 
εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν και ζχει, ςε κάκε περίπτωςθ, τθν ευκφνθ του κυρίου του ζργου κατά το 
άρκρο 925 του Αςτικοφ Κϊδικα. Σε περίπτωςθ που αποδοκεί ςτον εργοδότθ ευκφνθ οποιαςδιποτε 
φφςεωσ για κάποια από τισ παραπάνω αιτίεσ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται απζναντι ςτον εργοδότθ ςτο ακζραιο 
για κάκε ηθμιά του κετικι ι αποκετικι. 
• Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ εργαλείων ι μζςων που ανικουν ςτον εργοδότθ ι ςε άλλουσ αναδόχουσ, 
ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν ευκφνθ καλισ χριςθσ τουσ. 
• Το προςωπικό που κα αςχολείται με τθν κακαριότθτα πρζπει να είναι άριςτα ειδικευμζνο ςτο είδοσ του, 
να επιδεικνφει άψογθ ςυμπεριφορά απζναντι ςτο προςωπικό των Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν και τουσ τρίτουσ, 
να είναι εχζμυκο και να αποτελείται από άτομα εμπιςτοςφνθσ, λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των προσ 
κακαριςμό χϊρων. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίηει ζναν εκ του προςωπικοφ του ωσ επικεφαλι. Το 
όνομα του επικεφαλι κα γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον εργοδότθ. 
• Επίςθσ, παρζχεται το δικαίωμα ςτον εργοδότθ να απαιτιςει τθν αντικατάςταςθ μελϊν του προςωπικοφ 
του αναδόχου ςε περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ άςκθςθσ τθσ εργαςίασ τουσ και παράβαςθσ των όρων του 
προθγοφμενου εδαφίου ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά. 
• Τα υλικά κακαριςμοφ, αναλϊςιμα, εργαλεία και μικροχλικά που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ κα πρζπει 
να είναι κατάλλθλα για το αντικείμενο τθσ εργαςίασ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ δε καταλλθλότθτα κα βεβαιϊνεται από τα πιςτοποιθτικά α) τιρθςθσ προτφπων 
ποιοτικισ εγγφθςθσ ISO 9001:2008, β) τιρθςθσ προτφπων υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 
ΕΛΟΤ 1801:2007/OHSAS 18001:2007 ι νεότερο και γ) τιρθςθσ προτφπων περιβαλλοντολογικισ 
διαχείριςθσ ISO 14001:2004.  
• Νερό και ρεφμα παρζχονται από τθν υπθρεςία.  
• Οι ςάκοι απορριμμάτων κα μεταφζρονται από το προςωπικό του αναδόχου ςτον ειδικό χϊρο 
αποκομιδισ απορριμμάτων που κα υποδειχκεί από τισ προαναφερόμενεσ Δικαςτικζσ Υπθρεςίεσ. 
• Το προςωπικό τθσ αναδόχου εταιρείασ κα φζρει ενδεικτικι φόρμα εργαςίασ. 
• Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ κακαριότθτασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει τισ υπθρεςίεσ 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν από τθ 
δραςτθριότθτα του. 
• Για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ κακαριότθτασ ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί το μόνιμο προςωπικό που 
διακζτει ςε αρικμό και ςυχνότθτα που κα εξαςφαλίηουν άψογα αποτελζςματα. 
• Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ επιλζγεται, προςλαμβάνεται και αμείβεται 
αποκλειςτικά από τον ίδιο τον ανάδοχο που κα είναι και εργοδότθσ του, ενϊ οι Δικαςτικζσ Υπθρεςίεσ δεν 
ζχουν καμία ςχζςθ με αυτό. 
• Ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για κάκε ατφχθμα του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει. 
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• Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι να 
καταβάλλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των 
προβλεπόμενων από τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία ι τυχόν οικεία Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ ι από 
Διαιτθτικζσ Αποφάςεισ, να τθρεί το νόμιμο ωράριο, τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ και τουσ όρουσ υγιεινισ και 
αςφάλιςθσ των εργαηομζνων, όπωσ ειδικότερα ορίηουν οι 30440/8.5.2006 και 31262/16.11.2006 εγκφκλιοι 
του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ. Ουδζποτε δφναται να αρνθκεί τθν καταβολι 
των εν λόγω παροχϊν ςτον απαςχολοφμενο, με τθν πρόφαςθ ότι δεν του καταβλικθκε θ ςυμφωνθμζνθ 
αποηθμίωςθ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ του παρόντοσ όρου κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ 
με τον ανάδοχο.  
• Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει, επίςθσ, τθν υποχρζωςθ να μεριμνιςει ϊςτε να αποφφγει περίπτωςθ κενϊν 
ςτο προςωπικό του, τα οποία (κενά) κα πρζπει να φροντίηει να αναπλθρϊνει χωρίσ αμζλεια του. Ακόμθ, 
υποχρεοφται να διαςφαλίηει τισ εργαςίεσ κακαριότθτασ των χϊρων των προαναφερόμενων Δικαςτικϊν 
Υπθρεςιϊν με οποιονδιποτε τρόπο ςε περίπτωςθ απεργίασ του ανωτζρω προςωπικοφ. 
• Ο ανάδοχοσ, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και όχι αργότερα από δφο (2) εβδομάδεσ από τθν 
εγκατάςταςθ του, υποχρεϊνεται να προςκομίςει κατάςταςθ του κατά τόπουσ προςωπικοφ που κα 
απαςχολεί ςτουσ χϊρουσ των προαναφερόμενων Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν, επικυρωμζνεσ φωτοτυπίεσ των 
αςφαλιςτικϊν βιβλιαρίων αυτϊν και προκειμζνου περί αλλοδαποφ προςωπικοφ και τισ κάρτεσ εργαςίασ. 
Για κάκε αλλαγι προςωπικοφ που κα πραγματοποιείται κατά τθ ςυμβατικι διάρκεια του ζργου, ο 
ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να πλθροφορεί άμεςα και εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι. 
• Επικυρωμζνεσ φωτοτυπίεσ των καταςτάςεων με τουσ κατά τόπουσ απαςχολοφμενουσ ςτουσ χϊρουσ των 
προαναφερόμενων Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να προςκομίηει οποτεδιποτε του 
ηθτθκεί. 
• Το αλλοδαπό προςωπικό που τυχόν χρθςιμοποιθκεί από τον ανάδοχο πρζπει να ζχει κάρτα εργαςίασ και 
άδεια παραμονισ ςτθν Ελλάδα και να γνωρίηει επαρκϊσ τθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
• Το προςωπικό του Αναδόχου κατά τον κακαριςμό των χϊρων, υποχρεοφται ςτο κλείςιµο τυχόν 
ξεχαςµζνων ανοικτϊν παρακφρων, κλιµατιςτικϊν, θλεκτρικϊν καλοριφζρ, λοιπϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, 
φϊτων κ.λ.π., κακϊσ και ςτο κλείςιµο (κλείδωμα) των γραφείων, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του. 
 
Άρκρο 2ο: ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ 
Στο ςυνολικό τίμθμα τθσ προςφοράσ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ γενικά οι κάκε φφςεωσ δαπάνεσ του 
αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και μόνο αναφζρονται: 
α) Θ προμικεια και μεταφορά ςτον τόπο του ζργου όλων των αναγκαίων υλικϊν, εργαλείων, 
μθχανθμάτων κακαριότθτασ και μικροφλικων (απορρυπαντικά, ςακοφλεσ απορριμμάτων κ.λ.π.). 
Θ τιρθςθ όλων των ανωτζρω εργαλείων/μθχανιματων και υλικϊν ςε άριςτθ κατάςταςθ, τόςο από άποψθ 
λειτουργίασ, όςο και από άποψθ εµφάνιςθσ. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικακιςτά αµζςωσ τα 
εργαλεία/μθχανιματα κ.λ.π. ςε περίπτωςθ βλάβθσ, ζτςι ϊςτε να είναι απρόςκοπτθ θ εκτζλεςθ του 
αναλθφκζντοσ ζργου. Για τθ φφλαξθ των εργαλείων, μθχανθμάτων και υλικϊν κακαριότθτασ, τα κτίρια κα 
παρζχουν τον ανάλογο χϊρο. Υπεφκυνοσ για τθ φφλαξθ των ανωτζρω είναι ο Ανάδοχοσ. 
β) Οι μιςκοί, θμερομίςκια, δϊρα, επιδόματα, αμοιβι υπερωριακι ι νυχτερινισ εργαςίασ, αποηθμίωςθ για 
εργαςία κατά τθν Κυριακι ι αργίεσ, αποηθμίωςθ λόγω καταγγελίασ ςφμβαςθσ εργαςίασ κ.λ.π. του 
προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ και των κάκε είδουσ νομίμων υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
και υπζρ τρίτων κρατιςεων ωσ και υποχρεϊςεων προσ τα διάφορα αςφαλιςτικά ταμεία κυρίασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ, τόςο οι βαρφνουςεσ τον εργοδότθ όςο και οι βαρφνουςεσ τον εργαηόμενο. Οι 
οποιαςδιποτε φφςθσ δοςολθψίεσ ι απαιτιςεισ των ταμείων αυτϊν ι τρίτων, αφοροφν τον Ανάδοχο και 
μόνο. 
γ) Θ μεταφορά του προςωπικοφ ςτον και από τον τόπο των ζργων. 
δ) Κάκε επιβάρυνςθ, γενικά, του προςωπικοφ του Αναδόχου (διαμονι, διατροφι, ενδυμαςία κ.λ.π.). 
ε) Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τα αναλϊςιμα (κόςτοσ αναλωςίμων), μθχανιματα (αποςβζςεισ, 
μιςκϊματα, καφςιμα, λιπαντικά κ.λ.π.), εργαλεία, υλικά και μικροχλικά. 
ςτ) Τα γενικά ζξοδα, διοικθτικό κόςτοσ και εργολαβικό όφελοσ του Αναδόχου και γενικά κάκε άλλθ 
δαπάνθ αναγκαία για τθν εκτζλεςθ του παραπάνω ζργου. 
η) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του προςωπικοφ του Αναδόχου που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν, βαρφνουν εξολοκλιρου τον ανάδοχο. 
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Επιςθμαίνεται ότι τόςο οι όροι των γενικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου του παρόντοσ Παραρτιματοσ, 
όςο και θ τεχνικι περιγραφι (πρόγραμμα κακαριςμοφ-ειδικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου) του 
Παραρτιματοσ Γ τθσ παροφςασ, ςυντάχκθκαν και οριςτικοποιικθκαν μετά από τθν πανομοιότυπθ 
επανάλθψι τουσ (επαναλαμβανόμενη προμήθεια) ςτα ζγγραφα των αντίςτοιχων ςυμβάςεων για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των εν λόγω δικαςτικϊν καταςτθμάτων, κατά τα προθγοφμενα ζτθ, 
οπότε και τεκμθριϊκθκε θ ιςοτιμία που οι ανωτζρω όροι-τεχνικζσ περιγραφζσ εξαςφαλίηουν ςτουσ 
προςφζροντεσ και θ απουςία αδικαιολόγθτων τυχόν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 
(Ανικει ςτθν με αρικμ. 2406/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ) 

 
 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ- 
ΕΛΔΛΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑ ΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ 

Οι υπθρεςίεσ που κα παραςχεκοφν από τον ανάδοχο, ανά Δικαςτικό Μζγαρο και ανά δικαςτικι υπθρεςία 
ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ του παρόντοσ ζργου και οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ αυτοφ είναι: 
 

Α. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΓΟΥ - ΡΕΛΓΑΦΘ ΧΩΩΝ 
 

Α. ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
1. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
Θ κακαριότθτα του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ 26θσ Οκτωβρίου 
3-5 (4 όροφοι και ιςόγειο, ςυνολικοφ εμβαδοφ 37.000 τ.μ.), όπου ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ, Ειςαγγελίασ Εφετϊν Θεςςαλονίκθσ, Ρρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ, Ειςαγγελίασ 
Ρρωτοδικϊν Θεςςαλονίκθσ, Ειρθνοδικείου Θεςςαλονίκθσ, Ρταιςματοδικείου Θεςςαλονίκθσ, Δικαςτθρίου 
Ανθλίκων Θεςςαλονίκθσ, Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Επιμελθτϊν Κοινωνικισ Αρωγισ, το 
φυλάκιο τθσ Αςτυνομίασ, το γραφείο τθσ Υποδιεφκυνςθσ Μεταγωγϊν, τον χϊρο του πρϊθν Ιατρείου του 
ιςογείου και ιδθ αρχείο επίκουρων Ειςαγγελζων Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, το γραφείο τθσ Αϋ Δ.Ο.Υ, το 
υπόγειο πάρκινγκ, αίκουςεσ ςυνεδριάςεων, αίκουςεσ διαςκζψεων, κρατθτιρια υπόγεια και μθ, 
διάδρομοι, πλατείεσ, ανελκυςτιρεσ, κλιμακοςτάςια, λεβθτοςτάςια, μθχανοςτάςια, χϊροι υγιεινισ 
(τουαλζτεσ) και αποκικεσ αρχείου. 
 
2. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
Θ κακαριότθτα του Υποκθκοφυλακείου Θεςςαλονίκθσ, το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Σαπφοφσ 44 
(αποτελείται από τρεισ (3) ορόφουσ, ςυνολικοφ εμβαδοφ 1.700 τ.μ. ςτα οποία ςτεγάηονται θ Διεφκυνςθ 
του Υποκθκοφυλακείου, θ Γραμματεία, γραφεία υπαλλιλων, αρχείο, διάδρομοι, κοινόχρθςτοι χϊροι, 
χϊροι υγιεινισ, (τουαλζτεσ, κουηίνεσ). 
Ο πρϊτοσ (1οσ) όροφοσ αποτελείται από: α) μία μεγάλθ αίκουςα ςυναλλαγισ, ςτθν οποία υπάρχει ζνα (1) 
W.C., β) τζςςερα (4) γραφεία υπαλλιλων ςτα οποία ανά δφο (2) υπάρχει μία (1) μικρι κουηίνα και ζνα 
W.C. Οι δεφτεροσ (2οσ) και τρίτοσ (3οσ) όροφοι αποτελοφνται από μεγάλεσ αίκουςεσ (αρχεία) και γραφεία 
υπαλλιλων. Σε κάκε όροφο απ’ αυτοφσ υπάρχουν δφο (2) μικρζσ κουηίνεσ, πζντε (5) W.C ςτον 2ο όροφο 
και οκτϊ (8) W.C ςτον τρίτο όροφο, εκ των οποίων δφο (2) W.C κοινοφ. Σε κακζνα από τουσ ανωτζρω 
ορόφουσ υπάρχει και διάδρομοσ και ςτθν πρόςοψθ και των τριϊν ορόφων υπάρχουν μπαλκόνια. 
 
3. ΕΤΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
Θ κακαριότθτα τθσ Εταιρίασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Θεςςαλονίκθσ, θ οποία βρίςκεται ςτον 4ο όροφο τθσ 
επί τθσ οδοφ Ραπαρρθγοποφλου 7 ςτθ Θεςςαλονίκθ πολυϊροφθσ οικοδομισ εμβαδοφ 265 τ.μ. περίπου 
και αποτελείται από δφο (2) διακεκριμζνουσ χϊρουσ (χϊρο γραφείων και χϊρο εργαςτθρίων), τρεισ (3) WC 
και μια μικρι κουηίνα. 
 
4. ΛΑΤΟΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
Θ κακαριότθτα τθσ Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ, θ οποία βρίςκεται επί τθσ Ραλαιάσ 
Συμμαχικισ οδοφ ςτα Διαβατά Θεςςαλονίκθσ, και θ οποία αποτελείται από ζνα ιςόγειο όροφο, επτά (7) 
γραφεία, ζνα ιατρείο, ζνα (1) αρχείο, επτά (7) W.C, δφο (2) εργαςτιρια τοξικολογίασ, δφο (2) αποδυτιρια-
αποκικεσ, δφο (2) κοινόχρθςτουσ διαδρόμουσ, δφο (2) κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αναμονισ, δφο (2) κουηίνεσ, 
δφο (2) αποκικεσ υλικϊν, μία (1) αίκουςα νεκροτομείου, από ζνα (1) χϊρο για τα ψυγεία, μία (1) αίκουςα 
παράδοςθσ-παραλαβισ των ςωρϊν, ζνα (1) εξωτερικό γραφείο αναμονισ για τα γραφεία τελετϊν και δφο 
(2) αφλειουσ χϊρουσ, ςυνολικισ ζκταςθσ 600 τ.μ. 
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Β. ΝΟΜΟΣ ΘΜΑΚΛΑΣ 

5. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΒΕΟΛΑΣ  
Θ κακαριότθτα του Δικαςτικοφ Μεγάρου Βζροιασ, το οποίο βρίςκεται επί τθσ ςυνδετιριασ οδοφ Εγνατίασ-
Βζροιασ, ςτθ κζςθ του πρϊθν ςτρατοπζδου «Κορόμπα», κτθματικισ περιοχισ Βζροιασ Ν. Θμακίασ, που 
αποτελείται από ιςόγειο, τρεισ (3) ορόφουσ και δφο (2) υπόγεια, ςυνολικισ δομθμζνθσ επιφάνειασ 
6.223,62 τ.μ., ςτο οποίο ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του Ρρωτοδικείου Βζροιασ, Ειςαγγελίασ Βζροιασ, 
Διοικθτικοφ Ρρωτοδικείου Βζροιασ, Ειρθνοδικείου και Ρταιςματοδικείου Βζροιασ, τθσ Υπθρεςίασ 
Επιμελθτϊν Ανθλίκων Βζροιασ και του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, παραρτιματοσ Βζροιασ. Οι προσ κακαριςμό 
χϊροι είναι όλοι οι χϊροι και οι εγκαταςτάςεισ του κτιρίου του Δικαςτικοφ Μεγάρου Βζροιασ, επί τθσ 
οδοφ 1ο χλμ. Βζροιασ- Αγ. Βαρβάρασ. Συγκεκριμζνα θ είςοδοσ, οι όροφοι, τα κλιμακοςτάςια, τα γραφεία 
όλων των ορόφων, τα ακροατιρια, οι αίκουςεσ διαςκζψεων, οι κοινόχρθςτοι χϊροι όλων των ορόφων, οι 
τουαλζτεσ όλων των ορόφων, οι ανελκυςτιρεσ (5), ο ιςόγειοσ χϊροσ και οι τουαλζτεσ αυτοφ, κακϊσ και οι 
υπόγειοι χϊροι μαηί με τουσ χϊρουσ των αρχείων και του χϊρου ςτάκμευςθσ, όπωσ επίςθσ και ο 
εξωτερικόσ περιβάλλον χϊροσ του κτιρίου. 
 
6. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  
Θ κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Νάουςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρλατεία Τρόμπακα (Διοικθτιριο) και 
αποτελείται από μία αίκουςα ακροατθρίου, 4 γραφεία, 1 αρχείο, 2 W.C και ζνα διάδρομο. Θ ζκταςθ του 
ωφζλιμου χϊρου που καταλαμβάνει το Ειρθνοδικείο Νάουςασ είναι περίπου 195 τ.μ. 
 
7. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑΣ  
Θ κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Αλεξάνδρειασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Αλεξάνδρεια Θμακίασ, οδό Εκν. 
Αντίςταςθσ αρ. 64, ςυνολικοφ εμβαδοφ 272 τ.μ. και το οποίο αποτελείται α) περιβάλλοντα χϊρο με 
πεηοδρόμια ςτθν πρόςοψθ, β) ζνα (1) ακροατιριο 102 τ.μ., γ) τρία (3) γραφεία εκ των οποίων δφο 
γραμματζων και ζνα δικαςτϊν, ςυνολικοφ εμβαδοφ 70 τ.μ., δ) ζνα (1) διάδρομο μεταξφ γραφείων και 
ακροατθρίων 29 τ.μ., ε) δφο (2) W.C. εκ των οποίων το ζνα κοινοφ 17 τ.μ. και ζνα προςωπικοφ 3 τ.μ., ςτ) 
δφο (2) δωμάτια αρχείου 7 τ.μ. ζκαςτο, η) χϊρο κεντρικισ κζρμανςθσ 9 τ.μ. 
 

Γ. ΝΟΜΟΣ ΡΕΛΛΑΣ 

8. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΕΔΕΣΣΑΣ  
Θ κακαριότθτα του Δικαςτικοφ Μεγάρου Ζδεςςασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ζδεςςα και επί τθσ οδοφ 
Βεροίασ αρ. 2 και ςτο οποίο ςτεγάηονται α) το Ρρωτοδικείο Ζδεςςασ, β) Ειςαγγελία Ζδεςςασ γ) το 
Ειρθνοδικείο Ζδεςςασ και δ) το Δικαςτιριο Ανθλίκων Ζδεςςασ, ςυνολικοφ εμβαδοφ 870 τ.μ. περίπου, το 
οποίο αποτελείται από δφο (2) ορόφουσ. Ζχει είκοςι (20) γραφεία, δφο (2) ακροατιρια, κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ και ςτουσ δφο ορόφουσ (διάδρομοι και ςκάλεσ) και τζςςερα (4) W.C. Επίςθσ μπροςτά από τα 
ακροατιρια υπάρχει ςτεγαςμζνοσ αφλειοσ χϊροσ. 
 
9. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΣΚΥΔΑΣ  
Θ κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Σκφδρασ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Σκφδρα ςτθν οδό Σαφραμπόλεωσ 10 
και το οποίο αποτελείται από τρία (3) γραφεία, ζνα (1) ακροατιριο, τζςςερισ (4) τουαλζτεσ, 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (ςκάλεσ και διάδρομο) και ζνα (1) χϊρο αρχείου.  
Σθμειϊνεται ότι: α) το εμβαδόν του υπογείου του Ειρθνοδικείου (λεβθτοςτάςιο και 2 τουαλζτεσ) είναι 
κατά προςζγγιςθ 120 τ.μ., β) το εμβαδόν του ιςογείου (αίκουςα δικαςτθρίου/ακροατιριο και γρ. 
δικαςτϊν-δικθγόρων, χωλ αναμονισ) είναι 120 τ.μ. και γ) το εμβαδόν του ορόφου (γραφείο Ειρθνοδίκου, 
2 γραφεία υπαλλιλων, χωλ αναμονισ, 2 WC και αποκικθ/αρχείο) είναι 120 τ.μ. επίςθσ. 
 
10. ΡΩΤΟΔΛΚΕΛΟ ΓΛΑΝΝΛΤΣΩΝ  
Θ κακαριότθτα του Ρρωτοδικείου Γιαννιτςϊν, το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 5 ςτα 
Γιαννιτςά και αποτελείται από υπόγειο, υπερυψωμζνο ιςόγειο και πρϊτο όροφο, ςυνολικισ ζκταςθσ 620 
τ.μ. κακϊσ και δφο κλιμακοςτάςια αποτελοφμενα από τριάντα (30) ςκαλοπάτια ζκαςτο, χϊρουσ τουαλζτασ 
και δφο (2) προκάλαμουσ με ζνα (1) διάδρομο. Στο ιςόγειο βρίςκονται τα ακροατιρια και ςτον όροφο τα 
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εννζα γραφεία με το WC. Εξωτερικά υπάρχει πλατφςκαλο με εννζα (9) ςκαλοπάτια και πεηοδρόμια, τα 
οποία κα κακαρίηονται ςε κακθμερινι βάςθ. 
 
11. ΕΛΣΑΓΓΕΛΛΑ ΡΩΤΟΔΛΚΩΝ ΓΛΑΝΝΛΤΣΩΝ  
Θ κακαριότθτα τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Γιαννιτςϊν, θ οποία βρίςκεται ςτον τζταρτο όροφο 
μιςκωμζνου κτιρίου επί τθσ οδοφ Κουγιουμτηίδθ 3 ςτα Γιαννιτςά και αποτελείται από ζξι (6) γραφεία, τα 
οποία τα ενϊνει ζνασ διάδρομοσ ςτο τζλοσ του οποίου υπάρχουν δφο (2) τουαλζτεσ. Επίςθσ, υπάρχουν 
δφο (2) εξϊςτεσ (μπαλκόνια). Το ςυνολικό εμβαδόν του καταςτιματοσ είναι περίπου 221,54 τ.μ. 
 
12. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΓΛΑΝΝΛΤΣΩΝ  
Θ κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Γιαννιτςϊν, το οποίο βρίςκεται ςτον τρίτο όροφο μιςκωμζνου κτιρίου 
επί τθσ οδοφ Κουγιουμτηίδθ 3 ςτα Γιαννιτςά και αποτελείται από τρία (3) γραφεία, ζνα ακροατιριο, ζνα 
αρχείο, δφο WC και ζνα χϊρο αναμονισ, ςυνολικισ ζκταςθσ 252,35 τ.μ. 
 
13. ΔΛΚΑΣΤΘΛΟ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΓΛΑΝΝΛΤΣΩΝ - ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΡΛΜΕΛΘΤΩΝ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝ. ΑΩΓΘΣ 
ΓΛΑΝΝΛΤΣΩΝ  
Θ κακαριότθτα του Δικαςτθρίου Ανθλίκων -Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ 
Γιαννιτςϊν το οποίο βρίςκεται ςτον δεφτερο όροφο μιςκωμζνου κτιρίου επί τθσ οδοφ Κουγιουμτηίδθ 3 ςτα 
Γιαννιτςά ςυνολικισ ζκταςθσ 35,00 τ.μ (ζνα γραφείο). 
 

Δ. ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ 

14. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΣΕΩΝ  
Θ κακαριότθτα του Δικαςτικοφ Μεγάρου Σερρϊν, το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Μεραρχίασ 53 και ςτο 
οποίο ςτεγάηονται α) το Ρρωτοδικείο Σερρϊν, β) θ Ειςαγγελία Σερρϊν, γ) το Ειρθνοδικείο Σερρϊν, δ)το 
Ρταιςματοδικείο Σερρϊν και ε) θ Υπθρεςία Ανθλίκων Σερρϊν, και αποτελείται από δφο (2) ορόφουσ, 
ιςόγειο και πρϊτο όροφο. Το ιςόγειο αποτελείται από επτά (7) γραφεία του Ρρωτοδικείου Σερρϊν, δφο 
(2) αρχεία (κακαρίηονται), ζξι (6) αρχεία (δεν μπαίνει το ςυνεργείο) του Ρρωτοδικείου και ζνα (1) αρχείο 
τθσ Ειςαγγελίασ, δφο (2) αίκουςεσ του Ρρωτοδικείου και μία (1) του Ειρθνοδικείου Σερρϊν, WC 
υπαλλιλων και δφο (2) WC κοινοφ και αναπιρων, κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και εςωτερικό αφλειο χϊρο. 
Ο πρϊτοσ όροφοσ αποτελείται από δϊδεκα (12) γραφεία, ζνα (1) αρχείο του Ρρωτοδικείου Σερρϊν και 
ζνα (1) ακόμθ αρχείο (κλειςτό) του Ρρωτοδικείου Σερρϊν, δζκα (10) γραφεία και ζνα (1) αρχείο τθσ 
Ειςαγγελίασ Σερρϊν, πζντε (5) γραφεία κι ζνα (1) αρχείο (κλειςτό) του Ειρθνοδικείου Σερρϊν, τρία (3) 
γραφεία κι ζνα (1) αρχείο του Ρταιςματοδικείου Σερρϊν, δφο (2) WC υπαλλιλων, κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
και δφο (2) κλιμακοςτάςια, κακϊσ επίςθσ και τον χϊρο του αςανςζρ. Tο ςφνολο των χϊρων του 
Δικαςτικοφ Μεγάρου Σερρϊν που χριηουν κακαριότθτασ ανζρχονται ςε 2.813 τ.μ. 
 
15. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΣΛΝΤΛΚΘΣ  
Θ Κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Σιντικισ, το οποίο βρίςκεται ςτο Σιδθρόκαςτρο Σερρϊν και αποτελείται 
από ζναν όροφο-ιςόγειο υπερυψωμζνο κατά ζνα μζτρο από τθν επιφάνεια του εδάφουσ, ςτον οποίο 
υπάρχουν ζνα (1) ακροατιριο, τρία (3) γραφεία υπαλλιλων, ζνα (1) γραφείο Ειρθνοδίκθ, ζνα (1) αρχείο, 
τζςςερα (4) WC και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (αίκουςα αναμονισ, αίκουςα δικθγόρων, διάδρομοσ, βεράντα 
και ςκάλα) ςυνολικισ ζκταςθσ 355 τ.μ. Το παραπάνω κτίςμα βρίςκεται ςε οικόπεδο εμβαδοφ 821 τ.μ. και 
περιλαμβάνει αφλειο χϊρο χωρίσ περίφραξθ. 
 
16. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΝΛΓΛΤΑΣ  
Θ κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Νιγρίτασ, το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Αυξεντίου 3 ςτθ Νιγρίτα και 
αποτελείται από μία (1) αίκουςα ακροατθρίου, δφο (2) γραφεία υπαλλιλων, ζναν (1) κοινόχρθςτο χϊρο, 
δφο (2) WC, δφο (2) μπαλκόνια, μία (1) κουηίνα, μία (1) αίκουςα αναμονισ δικθγόρων, δφο (2) αίκουςεσ 
για το αρχείο και ςκάλεσ που οδθγοφν από τθν είςοδο ςτον κυρίωσ χϊρο του Ειρθνοδικείου, ςυνολικισ 
ζκταςθσ 170 τ.μ. (ωφζλιμθ επιφάνεια). 
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17. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΟΔΟΛΛΒΟΥΣ  
Θ κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου οδολίβουσ, το οποίο αποτελείται από τρία (3) γραφεία υπαλλιλων, 
δφο (2) χϊρουσ αναμονισ πολιτϊν, ζνα (1) ακροατιριο, ζνα (1) προκάλαμο ακροατθρίου, τρία (3) WC 
κοινοφ, ζνα (1) WC για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, τρία (3) κλιμακοςτάςια με πζντε (5) ςκαλοπάτια το 
κακζνα, ζνα (1) κλιμακοςτάςιο με 18 ςκαλιά, ζνα (1) γραφείο για αρχείο και μια (1) αποκικθ, ςυνολικισ 
ζκταςθσ 1.043 τ.μ. εκ των οποίων τα 284,68 τ.μ. αφοροφν τουσ προαναφερκζντεσ χϊρουσ και τα 758,32 
τ.μ. αφοροφν τον αφλειο χϊρο του Ειρθνοδικείου ο οποίοσ είναι από επικάλυψθ τςιμεντζνιου κυβόλικου 
και μζςα ςτον οποίο υπάρχουν παρτζρια με δζνδρα με φυτά. 
 

Ε. ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ 

18. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΚΑΤΕΛΝΘΣ  
Θ κακαριότθτα του Δικαςτικοφ Μεγάρου Κατερίνθσ, ςυνολικισ ζκταςθσ 7.300 τ.μ. περίπου, το οποίο 
αποτελείται από δφο (2) υπόγεια, ιςόγειο 1ο και 2ο όροφο και το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Φλζμινγκ 
2, και ςτο οποίο ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ α) Ρρωτοδικείο Κατερίνθσ το οποίο αποτελείται από είκοςι ζνα 
(21) γραφεία, ζνα (1) αρχείο, και δφο (2) τουαλζτεσ, ςυνολικισ ζκταςθσ 800 τ.μ., β) Ειςαγγελία 
Ρρωτοδικϊν Κατερίνθσ και θ οποία καταλαμβάνει χϊρουσ του 1ου ορόφου και του υπογείου, ςυνολικοφ 
εμβαδοφ 615 τ.μ. Ειδικότερα, οι χϊροι τθσ υπθρεςίασ είναι είκοςι (20) γραφεία, ζνασ (1) κοινόχρθςτοσ 
χϊροσ και δφο (2) WC., γ) Ειρθνοδικείο Κατερίνθσ το οποίο ζχει ςυνολικό εμβαδό 725 τ.μ., ςυγκεκριμζνα, 
370 τ.μ. γραφείων, ακροατιριο 100 τ.μ. και κοινόχρθςτοι χϊροι 255 τ.μ. Υπάρχουν ακόμθ, ζνα αρχείο 60 
τ.μ. και μια αποκικθ 30 τ.μ., τα οποία όμωσ δεν κακαρίηονται, δ) Ρταιςματοδικείο Κατερίνθσ, το οποίο 
αποτελείται από οκτϊ (8) γραφεία, τρία (3) WC, και ζνα (1) διάδρομο 40Χ1,80 τ.μ. ε) Δικαςτιριο 
Ανθλίκων-Υπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Κατερίνθσ και ζχει ςυνολικό εμβαδό 50 
τ.μ., ςτ) Υποκθκοφυλακείο Κατερίνθσ, το οποίο αποτελείται από ζξι (6) γραφεία, δφο (2) αίκουςεσ-αρχεία, 
ζνα (1) γκιςζ, δφο (2) τουαλζτεσ και διάδρομο, όλα αυτά με τα τηάμια τουσ όπου υπάρχουν, ςυνολικοφ 
εμβαδοφ περίπου 315 τ.μ. 
Επίςθσ το Δικαςτικό Μζγαρο Κατερίνθσ αποτελείται από τουσ εξισ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ: Α) Υπόγειο Αϋ 
και Βϋ, ςτα οποία υπάρχουν αρχεία όλων των υπθρεςιϊν, χϊροι ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, τθλεφωνικό 
κζντρο, μθχανοςτάςιο, ανελκυςτιρεσ και ςκάλεσ, ςυνολικοφ εμβαδοφ 2.520 τ.μ. Β) Ιςόγειο, ςτο οποίο 
υπάρχουν ζξι (6) ακροατιρια με ιςάρικμουσ χϊρουσ διάςκεψθσ και ζξι (6) τουαλζτεσ, πζντε (5) τουαλζτεσ 
κοινοφ και χϊροι αναμονισ, ανελκυςτιρεσ και ςκάλεσ, ςυνολικοφ εμβαδοφ 2.000 τ.μ. Γ) Ά όροφοσ, όπου 
υπάρχουν πζντε (5) τουαλζτεσ κοινοφ, χϊροι αναμονισ, ανελκυςτιρασ και ςκάλεσ, ςυνολικοφ εμβαδοφ 
300 τ.μ. 
 
19. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΚΟΛΛΝΔΟΥ  
Για τθν κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Κολινδροφ, το οποίο βρίςκεται ςτον Κολινδρό ςτθν περιοχι 
"Ραυςίλυποσ" του Διμου Ρφδνασ-Κολινδροφ, αποτελείται από το ιςόγειο και τον πρϊτο όροφο και ζχει 
ςυνολικό εμβαδόν 400 τ.μ. περίπου. Το ιςόγειο αποτελείται από τθν αίκουςα ςυνεδριάςεων, τον 
προκάλαμο, και τζςςερισ τουαλζτεσ. Μια εςωτερικι ςκάλα οδθγεί ςτον πρϊτο όροφο ςτον οποίο 
υπάρχουν ο προκάλαμοσ, το γραφείο του Ειρθνοδίκθ, το γραφείο τθσ Γραμματζα, το αρχείο, ζνασ 
αποκθκευτικόσ χϊροσ και δυο τουαλζτεσ. 
 

ΣΤ. ΝΟΜΟΣ ΚΛΛΚΛΣ 
 
20. ΡΩΤΟΔΛΚΕΛΟ ΚΛΛΚΛΣ -ΕΛΣΑΓΓΕΛΛΑ ΡΩΤΟΔΛΚΩΝ ΚΛΛΚΛΣ  
Για τθν κακαριότθτα του Ρρωτοδικείου και τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Κιλκίσ, που βρίςκονται ςε 
μιςκωμζνθ τριϊροφθ οικοδομι, επί τθσ οδοφ Επτανιςων 1, ςυνολικοφ εμβαδοφ 850 τ.μ. Συγκεκριμζνα, το 
Ρρωτοδικείο καταλαμβάνει το ιςόγειο, όπου υπάρχουν δφο (2) αίκουςεσ ακροατθρίων και χϊροι αρχείων, 
και τον πρϊτο όροφο, που αποτελείται από δζκα (10) γραφεία, δφο (2) χϊρουσ W.C. και δφο (2) 
προκαλάμουσ αναμονισ για το κοινό. Θ Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν καταλαμβάνει δφο ορόφουσ και 
αποτελείται από οκτϊ (8) γραφεία, δφο (2) χϊρουσ αναμονισ και δφο (2) τουαλζτεσ. 
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21. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΚΛΛΚΛΣ  
Για τθν κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Κιλκίσ, το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ν. Ραναγιϊτου 5 και 
αποτελείται από τρία (3) γραφεία, κοινόχρθςτο χϊρο, ακροατιριο, δφο (2) τουαλζτεσ, αρχείο και 
κλιμακοςτάςιο, ςυνολικοφ εμβαδοφ 276 τ.μ. 
 
22. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΡΟΛΥΚΑΣΤΟΥ  
Για τθν κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Ρολυκάςτρου, το οποίο βρίςκεται επί τθσ οδοφ Μεγ. Αλεξάνδρου 
91, και αποτελείται από δφο (2) γραφεία, ζνα (1) ακροατιριο, δφο (2) τουαλζτεσ και μια αποκικθ-αρχείο, 
ςυνολικοφ εμβαδοφ 213 τ.μ. 
 

Η. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

23. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ  
Για τθν κακαριότθτα του Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ, ςτο οποίο ςτεγάηονται το Ρρωτοδικείο 
Χαλκιδικισ, θ Ειςαγγελία Ρρωτοδικϊν Χαλκιδικισ, το Ειρθνοδικείο Ρολυγφρου και το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
παράρτθμα Χαλκιδικισ, και το οποίο βρίςκεται ςτον Ρολφγυρο Χαλκιδικισ και αποτελείται από τζςςερισ 
(4) ορόφουσ, ιτοι υπόγειο, ιςόγειο, πρϊτο όροφο και δεφτερο όροφο, ςυνολικοφ εμβαδοφ 4.943 τ.μ. 
Συγκεκριμζνα, υπάρχουν γραφεία, τρία (3) μικρά ακροατιρια, αίκουςεσ αναμονισ, κοινόχρθςτοι 
χϊροι, ςκάλεσ και ςαράντα (40) W.C., εμβαδοφ 4.350 τ.μ., που κακαρίηονται κακθμερινά, κακϊσ και 
υπόγεια-αποκικεσ και αρχεία, εμβαδοφ 600 τ.μ., που κακαρίηονται μία (1) φορά το μινα. Οι εξωτερικοί 
χϊροι εμβαδοφ 700 τ.μ. κακαρίηονται κακθμερινά. 
α) Αντικείμενο του ζργου είναι θ εκτζλεςθ από τον ανάδοχο-εργολάβο τθσ κακαριότθτασ των εςωτερικϊν 
και εξωτερικϊν χϊρων, του Νζου Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ, όπωσ αυτοί κακορίηονται παρακάτω: 
1. Κακαριςμόσ όλων των γραφείων του κτιρίου, εκτόσ των χϊρων του κτιρίου όπου ςτεγάηεται ο 
Δικθγορικόσ Σφλλογοσ. 
2. Κακαριςμόσ όλων των αικουςϊν ςυνεδριάςεων και αικουςϊν διαςκζψεων. 
3. Διάδρομοι - κλιμακοςτάςια όλων των ορόφων του κτιρίου. 
4. Κακαριςμόσ Αρχείων. 
5. Κακαριςμόσ Κρατθτθρίων 
6. Κακαριςμόσ των τουαλετϊν του κτιρίου. 
7. Κακαριςμόσ των ανελκυςτιρων του κτιρίου, λεβθτοςταςίου, μθχανοςταςίου. 
8. Κακαριςμόσ τθσ ειςόδου του κτιρίου. 
9. Κακαριςμόσ των υαλοπινάκων του κτιρίου. 
10. Γενικό πλφςιμο των τοίχων των κοινοχριςτων χϊρων. 
11. Κακαριςμόσ των μαρμάρων δαπζδου (ςυντιρθςθ κρυςταλλοποιιςεωσ). 
12. Εξωτερικοί χϊροι. 
13. Υπόγειο πάρκιγκ. 
14. Ταράτςα. 
15. Κιποσ 
 
24. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ Ν . ΜΟΥΔΑΝΛΩΝ  
Για τθν κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Ν. Μουδανιϊν, το οποίο ζχει ςυνολικό εμβαδό 300 τ.μ. και 
αποτελείται από δφο ορόφουσ, ςυγκεκριμζνα από ιςόγειο, όπου υπάρχει ακροατιριο, γραφείο 
δικθγόρων, ζνασ (1) κοινόχρθςτοσ χϊροσ αναμονισ και ζνασ (1) χϊροσ αρχείου, και πρϊτο (1ο) όροφο, 
όπου υπάρχουν πζντε (5) γραφεία, ζνασ (1) κοινόχρθςτοσ χϊροσ αναμονισ και δφο (2) W.C. Επίςθσ, 
υπάρχει κλιμακοςτάςιο. 
 
25. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΑΝΑΛΑΣ  
Για τθν κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Αρναίασ, το οποίο αποτελείται από ιςόγειο, πρϊτο όροφο και 
υπόγειο, ςυνολικοφ εμβαδοφ 437,18 τ.μ. Συγκεκριμζνα, το ιςόγειο αποτελείται από τζςςερα (4) γραφεία, 
μία (1) μεγάλθ αίκουςα αναμονισ, ζνα (1) ακροατιριο και δφο (2) W.C. Στον πρϊτο όροφο υπάρχουν τρία 
(3) γραφεία και ζνα (1) W.C., και ςτο θμιυπόγειο υπάρχουν τζςςερα (4) W.C. για το κοινό. 
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26. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ  
Για τθν κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Καςςάνδρασ, το οποίο βρίςκεται ςτο ιςόγειο του κτιρίου του 
Διοικθτθρίου Καςςάνδρασ και αποτελείται από δφο (2) γραφεία, ςαλόνι υποδοχισ, ζνα (1) ακροατιριο, 
τρείσ (3) χϊρουσ αρχείου και δφο (2) τουαλζτεσ με προκάλαμο, ςυνολικοφ εμβαδοφ 264 τ.μ. 
 
 

Β. ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ (ΡΟΓΑΜΜΑ) ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΧΩΩΝ 
 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
 

1. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ  
 
ΧΩΟΛ ΚΑΛ ΕΓΑΣΛΕΣ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ: 
1) ΔΑΡΕΔΑ ΡΛΑΣΤΛΚΑ-ΜΑΜΑΛΝΑ ΔΛΑΔΟΜΩΝ, ΡΛΑΤΕΛΩΝ, ΑΛΚΟΥΣΩΝ ΚΑΛ ΓΑΦΕΛΩΝ 
Γενικόσ κακαριςμόσ όλων των δαπζδων (πλαςτικϊν, μαρμάρινων, ξφλινων) με κατάλλθλα απορρυπαντικά 
και ςυντθρθτικά μζςα και κατόπιν παρκετάριςμα με αρίςτθσ ποιότθτασ παρκετίνθ. 
2) ΕΡΛΡΛΑ ΚΑΛ ΣΚΕΥΘ 
Κακαριςμόσ όλων των οριηόντιων ελεφκερων επιφανειϊν (γραφείων, κακιςμάτων, φωτιςτικϊν γραφείου, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, τθλεφϊνων και εξοπλιςμοφ γραφείου), με βρεγμζνο δζρμα και ειδικό 
απορρυπαντικό, λεπτομερισ κακαριςμόσ βιβλιοκθκϊν, βιβλίων, φακζλων, κακϊσ και κακαριςμόσ των 
περςίδων των υαλοπινάκων και τίναγμα των κουρτινϊν, όπου αυτζσ υπάρχουν. 
3) ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
Γενικόσ κακαριςμόσ (λεπτομερισ κακαριςμόσ) με αρίςτθσ ποιότθτασ απορρυπαντικά και απολυμαντικά 
των λεκανϊν, τουαλετϊν και ςκεπαςμάτων αυτϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, κυρϊν, πλακιδίων, κακρεπτϊν, 
δαπζδων και τοίχων. 
Τοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ και κρεμοςάπουνου, τα οποία κα χορθγοφν οι αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ 
4) ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΑ 
Σκοφπιςμα και κατόπιν ςφουγγάριςμα με αρίςτθσ ποιότθτασ απορρυπαντικά, κακϊσ και ξεςκόνιςμα όλων 
των προςτατευτικϊν κουπαςτϊν, ςοβατεπιϊν και φωτιςτικϊν. 
5) ΑΛΚΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΛΑΣΕΩΝ 
Λεπτομερζσ ξεςκόνιςμα ςε όλα τα ζπιπλα, περβάηια παρακφρων, ςτισ πόρτεσ, ςτουσ τοίχουσ, ςτα 
φωτιςτικά και ςτα ςϊματα κζρμανςθσ και επιμελθμζνοσ κακαριςμόσ και παρκετάριςμα των ξφλινων 
δαπζδων. 
6) ΥΑΛΟΡΛΝΑΚΕΣ 
Ρλφςιμο όλων των επιφανειϊν των υαλοπινάκων εξωτερικά, ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Ρλφςιμο όλων 
των επιφανειϊν των υαλοπινάκων των γραφείων από τθν εςωτερικι τουσ πλευρά, από τθν εξωτερικι τουσ 
δε πλευρά μόνον όςων είναι περιμετρικά του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ. 
7) ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΑ ΡΑΑΚΥΩΝ 
Λεπτομερισ κακαριςμόσ όλων των μεταλλικϊν προςτατευτικϊν και πλαιςίων παρακφρων, πλθν αυτϊν 
των γραφείων, των αικουςϊν Ολομελειϊν και των κυλικείων. 
8) ΤΟΛΧΟΛ ΓΕΝΛΚΩΣ 
Λεπτομερισ κακαριςμόσ όλων των επιφανειϊν των τοίχων και κολϊνων, διαδρόμων, κλιμακοςταςίων, 
πλατειϊν, αικουςϊν ςυνεδριάςεων και γραφείων. 
9) ΕΞΩΤΕΛΚΟΛ ΧΩΟΛ 
Κακαριςμόσ και ςκοφπιςμα όλων των εξωτερικϊν χϊρων του κτιρίου, ιτοι κλιμακοςταςίων, προαυλίων 
και πεηοδρομίων. 
10) ΥΡΟΓΕΛΟΛ ΧΩΟΛ 
Κακαριςμόσ και ςκοφπιςμα όλων των κοινόχρθςτων χϊρων του υπογείου κακϊσ και του πάρκινγκ, όπωσ 
επίςθσ γραφείων Επιμελθτϊν και Τεχνικϊν, υπαλλιλων Απομαγνθτοφϊνθςθσ και τουαλζτασ. Το 
ςκοφπιςμα ςτο πάρκινγκ κα πραγματοποιείται μια φορά το μινα και το πλφςιμο κάκε τρεισ μινεσ. 
11) ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ ΤΘΣ ΡΛΑΚΑΣ (ΟΟΦΘΣ) ΤΩΝ ΑΚΟΑΤΘΛΩΝ ΡΟΥ ΕΦΑΡΤΕΤΑΛ ΜΕ ΓΑΦΕΛΑ ΤΟΥ 
ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟΥ 
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Κακαριςμόσ, ςκοφπιςμα και πλφςιμο όλθσ τθσ πλάκασ των νζων Ακροατθρίων του Εφετείου, θ οποία 
εφάπτεται με γραφεία του Ειρθνοδικείου. 
12) ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ 
Λεπτομερισ κακαριςμόσ όλων των ανελκυςτιρων του Δικαςτικοφ Μεγάρου. 
13) ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΛΜΜΑΤΩΝ 
Απομάκρυνςθ όλων των απορριμμάτων κακθμερινϊσ από τα γραφεία και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
(εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ) του Δικαςτικοφ Μεγάρου και τοποκζτθςι τουσ εντόσ των κάδων του 
Διμου, που βρίςκονται περιμετρικά του Μεγάρου. 
14) ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ ΤΘΣ ΕΡΛΡΕΔΘΣ ΣΤΕΓΘΣ (ΤΑΑΤΣΑΣ) 
Κακαριςμόσ όλθσ τθσ επιφάνειασ τθσ ταράτςασ και απομάκρυνςθ όλων των απορριμμάτων, ιδιαιτζρωσ τθσ 
περιοχισ των φρεατίων. 
15) Στα εςωτερικά αίκρια του κτιρίου 
Κακαριςμόσ, με ανυψωτικό μθχάνθμα και όπου δεν είναι δυνατι θ χριςθ αυτοφ, θ τοποκζτθςθ 
ικριωμάτων, άπαξ των μαρμάρινων περβαηιϊν και υαλοπινάκων. 
 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ  
1. ΘΜΕΘΣΛΩΣ (πζντε φορζσ τθν εβδομάδα) 
Α. Στα γραφεία:  
α) Σκοφπιςμα-ςφουγγάριςμα των δαπζδων 
β) Κακαριςμόσ όλων των οριηόντιων ελεφκερων επιφανειϊν (γραφείων, κακιςμάτων, φωτιςτικϊν 
γραφείου και εξοπλιςμοφ γραφείου) με βρεγμζνο δζρμα και ειδικό απορρυπαντικό. 
γ) Άδειαςμα και πλφςιμο ςταχτοδοχείων. 
δ) Αποκομιδι απορριμμάτων, άδειαςμα καλακιϊν αχριςτων, τοποκζτθςθ πλαςτικισ ςακοφλασ και 
μεταφορά αυτϊν ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων. 
ε) Αφαίρεςθ των αποτυπωμάτων των χεριϊν από τισ πόρτεσ, τα τηάμια και τουσ διακόπτεσ των 
φωτιςτικϊν. 
ςτ) Ξεςκόνιςμα βιβλιοκθκϊν, βιβλίων, φακζλων, τροχιλατων ςυρταριϊν (ελεφκερων επιφανειϊν), 
κάδρων και πάςθσ φφςεωσ διακοςμθτικϊν χϊρου. 
η) Επιμελθμζνοσ κακαριςμόσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κακϊσ και των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν και 
απολφμανςθ αυτϊν με τθ χριςθ οινοπνεφματοσ. 
Β. Στουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ): 
α) Πλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι (διάδρομοι, πλατείεσ, κλιμακοςτάςια, τουαλζτεσ, ανελκυςτιρεσ) από το 
υπόγειο ζωσ και τον τζταρτο όροφο. 
β) Αίκουςεσ ςυνεδριάςεων. 
γ) Αίκουςεσ διαςκζψεων. 
δ) Υπόγεια και μθ κρατθτιρια. 
ε) Εξωτερικοί χϊροι (προαφλια, πεηοδρόμια, κλιμακοςτάςια). ςτ) Ανελκυςτιρεσ. 
 
2. ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΩΣ 
Α. Στα γραφεία:  
α) Αφαίρεςθ αποτυπωμάτων από τοίχουσ. 
β) Ξαράχνιαςμα των χϊρων. 
γ) Κακαριςμόσ περςίδων και τίναγμα των κουρτινϊν, όπου υπάρχουν 
Β. Στουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ: 
α) Λεβθτοςτάςιο ςτο υπόγειο του κτιρίου. 
β) Μθχανοςτάςια όλων των ορόφων. 
 
3. ΜΘΝΛΑΛΩΣ (μία φορά τον μινα) 
Α. Στα γραφεία:  
α) Κακαριςμόσ φωτιςτικϊν τοίχου με χριςθ απορροφθτικισ μθχανισ. 
β) Σκοφπιςμα με τθ χριςθ απορροφθτικισ μθχανισ των υφαςμάτινων επιφανειϊν των καρεκλϊν. 
γ) Γυάλιςμα των δαπζδων με χριςθ πολφςτροφθσ περιςτροφικισ μθχανισ. 
δ) Κακαριςμόσ υαλοπινάκων και πλαιςίου αλουμινίων αυτϊν 
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Β. Στουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ : 
α) Κρυςταλλοποίθςθ μαρμάρινων δαπζδων (ςυντιρθςθ), αφοφ προθγθκεί ο εισ βάκοσ κακαριςμόσ. 
β) Εισ βάκοσ κακαριςμόσ μοκετϊν, πλαςτικϊν, ξφλινων δαπζδων και μετά γυάλιςμα και τρίψιμο με 
μθχανι. 
Οι περιπτϊςεισ αϋ και βϋ κα πραγματοποιοφνται από το υπόγειο μζχρι και τον τζταρτο όροφο του κτιρίου. 
γ) Κακαριςμόσ, ςκοφπιςμα, πλφςιμο όλθσ τθσ εφαπτόμενθσ πλάκασ (οροφισ) με τα γραφεία του 
Ειρθνοδικείου. 
δ) Λεπτομερισ κακαριςμόσ όλων των επιφανειϊν των τοίχων και κολϊνων, διαδρόμων, κλιμακοςταςίων 
και αικουςϊν ςυνεδριάςεων. 
ε) Λεπτομερισ κακαριςμόσ όλθσ τθσ επίπεδθσ ςτζγθσ (ταράτςασ) και απομάκρυνςθ όλων των 
απορριμμάτων. 
 
4. ΤΕΣΣΕΛΣ (4) ΦΟΕΣ ΤΟ ΧΟΝΟ 
Κακαριςμόσ υαλοπινάκων (μόνον όπου δεν απαιτοφνται πρόςκετα μθχανικά μζςα π.χ. ςκαλωςιζσ, ειδικά 
οχιματα κ.λ.π.) ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 
Οι υαλοπίνακεσ των αικουςϊν των ακροατθρίων τρεισ φορζσ το χρόνο (Χριςτοφγεννα, Ράςχα και 
καλοκαίρι). 
 
5. ΜΛΑ (1) ΦΟΑ ΤΟ ΧΟΝΟ 
Ρλφςιμο-κακάριςμα α) των κουρτινϊν του γραφείου του Ρροϊςταμζνου του Τριμελοφσ Συμβουλίου 
Διεφκυνςθσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ και του γραφείου του Επικεωρθτι και β) των χαλιϊν των 
γραφείων Ρροϊςταμζνων, Ρροζδρων και Επικεωρθτι του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ.  
 
6. ΔΥΟ (2) ΦΟΕΣ ΤΟ ΧΟΝΟ 
Κακαριςμόσ των χϊρων του αρχείου του Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ.  
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 16 
ςε κακθμερινι βάςθ (από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι), εκ των οποίων δζκα (10) άτομα από τισ 15.00ϋ 
ζωσ 19.00ϋ και ζξι (6) άτομα από τισ 07.00 ζωσ 15.00. Για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν που προαναφζρκθκαν, μετά από ςυνενόθςθ με τθν υπθρεςία, το προαναφερόμενο 
πρόγραμμα του προςωπικοφ μπορεί να διαφοροποιθκεί με τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 
εργατοωρϊν κα είναι 88 (ςυμπεριλαμβανομζνων ςτισ ϊρεσ αυτζσ και των εργαςιϊν που αναφζρονται 
παραπάνω ςτα ςθμεία «4», «5» και «6») και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εργαηομζνων, κα είναι ο 
προαναφερόμενοσ. 
 
2. ΥΡΟΚΘΚΟΦΥΛΑΚΕΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ  
ΧΩΟΛ ΚΑΛ ΕΓΑΣΛΕΣ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ: 
1) ΔΑΡΕΔΑ ΜΑΜΑΙΝΑ-ΡΛΑΚΑΚΙΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΓΑΦΕΙΑ 
Γενικόσ κακαριςμόσ όλων των δαπζδων (πλακιδίων, μαρμάρινα) με κατάλλθλα απορρυπαντικά και 
ςυντθρθτικά μζςα και κατόπιν παρκετάριςμα με αρίςτθσ ποιότθτασ παρκετίνθ. 
2) ΚΟΥΗΙΝΕΣ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
Γενικόσ κακαριςμόσ (λεπτομερισ κακαριςμόσ) με αρίςτθσ ποιότθτασ απορρυπαντικά και απολυμαντικά 
των κουηινϊν , των λεκανϊν τουαλετϊν και ςκεπαςμάτων αυτϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, πορτϊν, πλακιδίων, 
κακρεπτϊν, δαπζδων και τοίχων. 
Τοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ και κρεμοςάπουνου που κα χορθγεί θ γραμματεία του Υποκθκοφυλακείου. 
3) ΓΑΦΕΙΑ 
Σκοφπιςμα και κατόπιν ςφουγγάριςμα με αρίςτθσ ποιότθτασ απορρυπαντικά, κακϊσ και ξεςκόνιςμα όλων 
των γραφείων και λοιπϊν επίπλων. 
4) ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΕΣ 
Ρλφςιμο όλων των επιφανειϊν των υαλοπινάκων και από τισ δυο πλευρζσ ςε όλα τα παράκυρα όλων των 
γραφείων του Υποκθκοφυλακείου Θεςςαλονίκθσ. 
5) ΡΕΣΙΔΕΣ 
Λεπτομερισ κακαριςμόσ όλων των μεταλλικϊν περςίδων των παρακφρων των γραφείων του 
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Υποκθκοφυλακείου Θεςςαλονίκθσ. 
 
6) ΜΡΑΛΚΟΝΙΑ 
Κακαριςμόσ και ςκοφπιςμα όλων των μπαλκονιϊν τθσ Υπθρεςίασ του Υποκθκοφυλακείου Θεςςαλονίκθσ. 
7) ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
Απομάκρυνςθ όλων των απορριμμάτων κακθμερινϊσ από τθν Υπθρεςία του Υποκθκοφυλακείου 
Θεςςαλονίκθσ και τοποκζτθςθ τουσ εντόσ των κάδων του Διμου. 
 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ  
Α. ΘΜΕΘΣΛΩΣ (πζντε φορζσ τθν εβδομάδα, από Δευτζρα ωσ Ραραςκευι) 
ΓΑΦΕΙΑ 
Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα όλων των εςωτερικϊν δαπζδων και των τριϊν διαδρόμων του 1ου, 2ου και 
3ου ορόφου, που οδθγοφν ςτισ κεντρικζσ ειςόδουσ των ορόφων. Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των 
μπαλκονιϊν των τριϊν ορόφων, άδειαςμα και υγρό κακάριςμα των ςταχτοδοχείων, ξεςκόνιςμα των 
ελεφκερων επιφανειϊν επίπλων και των γραφείων, άδειαςμα καλάκων αχριςτων, ςυγκζντρωςθ των 
ςκουπιδιϊν ςε μαφρεσ ςακοφλεσ και αποκομιδι τουσ ςε κάδουσ του Διμου και αλλαγι ςακοφλασ, 
κακαριςμόσ τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, μθχανϊν γραφείων, φωτοτυπικϊν και Θ/Υ (πλθν οκονϊν και 
πλθκτρολογίων), υγρόσ κακαριςμόσ ςθμαδιϊν από δαχτυλιζσ ι άλλεσ βρωμιζσ ςε πόρτεσ, εςωτερικά 
διαχωριςτικά, πόμολα, διακόπτεσ κ.λ.π. 
Ξεςκόνιςμα τραπεηιϊν και κακιςμάτων, ξεςκόνιςμα των αρχειοκθκϊν με ειδικό αντιςτατικό κακαριςτικό 
και γυαλιςτικό πανί ι με αντιςτατικό φτερό. 
W.C.- ΚΟΥΗΙΝΑ  
1. πλφςιμο ειδϊν υγιεινισ των W.C. 
2. ςκοφπιςμα δαπζδων W.C και κουηίνασ 
3. πλφςιμο κακρεπτϊν και πάγκων των W.C. 
4. Κακαριςμόσ πάγκου και ραφιϊν τθσ κουηίνασ μόνο εξωτερικά 
 
Β. ΜΘΝΛΑΛΩΣ 
ΓΑΦΕΙΑ 
1. ξεςκόνιςμα των περςίδων των παρακφρων, 
2. ξαράχνιαςμα, 
3. υγρόσ κακαριςμόσ διαχωριςτικϊν, εςωτερικϊν κυρϊν και κυρίδων 
W.C.-ΚΟΥΗΙΝΑ 
1. πλφςιμο των πλακιδίων W.C. και κουηίνασ, 
2. ςαποφνιςμα ντουλαπιϊν κουηίνασ εςωτερικά, 
3. αφυγείανςθ W.C. και κουηίνασ, υαλοπίνακεσ 
4. πλφςιμο των εξωτερικϊν υαλοπινάκων, 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 2 
ςε κακθμερινι βάςθ (από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι) από ϊρεσ 12.00 μ.μ. ζωσ 16.00 μ.μ. 
 
3. ΕΤΑΛΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ  
Οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ-κακαριςμοφ και επιμζλειασ των χϊρων κα γίνονται τρείσ (3) φορζσ τθν 
εβδομάδα.  
 
ΘΜΕΕΣ ΚΑΛ ΩΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 
Οι υπθρεςίεσ κα προςφζρονται κάκε ΔΕΥΤΕΑ, ΤΕΤΑΤΘ και ΡΑΑΣΚΕΥΘ μεταξφ των ωρϊν 08.00-10.00 
π.μ. εκτόσ των επιςιμων αργιϊν τθσ χϊρασ.  
 
ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΓΑΦΕΙΩΝ 
Α) Αποκομιδι απορριμμάτων-αλλαγι ςακοφλασ 
Β) Κακαριςμόσ ςταχτοδοχείων. 
Γ) Κακαριςμόσ-ξεςκόνιςμα γραφείων-τραπεηιϊν-κακιςμάτων. 





ςελίδα 51 από 71 τθσ υπ’ αρικμ. 2406/2021 διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ 

Δ) Ξεςκόνιςμα κακιςμάτων-λοιπϊν επίπλων. 
Ε) Κακαριςμόσ τθλεφ. ςυςκευϊν-κλιματιςτικϊν-λοιπϊν ςυςκευϊν (φωτοτυπικό κ.λ.π.). 
ΣΤ) Ξεςκόνιςμα γλαςτρϊν - ηαρντινιζρων. 
Η) Κακαριςμόσ βιβλιοκθκϊν εςωτερικά-εξωτερικά και κακαριςμόσ ερμαρίων. 
Θ) Σκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα δαπζδων.  
ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
Α) Κακαριςμόσ-απολφμανςθ λεκάνθσ, καηανάκι, νιπτιρα. 
Β) Ρλφςιμο βοθκθτικϊν ςυςκευϊν (χειροπετςετϊν, ςαπουνοκικθσ, κακρεφτϊν, pigal) 
Γ) Αποκομιδι απορριμμάτων-αλλαγι ςακοφλασ-λοιπζσ εργαςίεσ.  
Δ) Ρλφςιμο πόρτασ.  
Ε) Ρλφςιμο πλακιδίων. 
ΣΤ) Κακάριςμα-γυάλιςμα κρουνϊν.  
Η) Ξαράχνιαςμα. 
Θ) Σφουγγάριςμα δαπζδου. 
ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΥΗΙΝΑ 
Α) Κακαριςμόσ ντουλαπιϊν κουηίνασ. 
Β) Ρλφςιμο φλιτηανιϊν - ποτθριϊν - καφετιζρασ. 
Γ) Κακαριςμόσ λεκάνθσ - κρουνϊν. 
Δ) Κακαριςμόσ ψυγείου (εξωτερικά-εςωτερικά). 
Ε) Ρλφςιμο - κακάριςμα πόρτασ. 
ΣΤ) Άδειαςμα ςκουπιδιϊν - αλλαγι ςακοφλασ. 
 
ΡΕΛΟΔΛΚΟΛ ΚΑΚΑΛΣΜΟΛ 
Κακαριςμόσ ςε πόρτεσ και διαχωριςτικά τηάμια.  
 
ΜΘΝΛΑΛΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 
Α) Ξεςκόνιςμα άνω μζρουσ ντουλαπιϊν, ραφιϊν, κακαριςμόσ φωτιςτικϊν με υγρό κακαριςμοφ. 
Β) Κακαριςμόσ-γυάλιςμα των νίκελ. 
Γ) Γενικόσ κακαριςμόσ τουαλετϊν-πλακιδίων. 
Δ) Κακαριςμόσ τηαμιϊν. 
Ε) Κακαριςμόσ εξωτερικά παράκυρα - μπαλκονόπορτεσ. 
ΣΤ) Κακαριςμόσ κουφωμάτων. 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
Οι υπθρεςίεσ κα προςφζρονται από ζνα άτομο κάκε φορά, όπωσ κακορίηεται ανωτζρω.  
 
4. ΛΑΤΟΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
ΧΩΟΙ ΓΑΦΕΙΩΝ:  
Α) ΚΑΚΘΜΕΛΝΑ: άδειαςμα καλακιϊν αχριςτων και αντικατάςταςθ ςακοφλασ, όταν υπάρχει ανάγκθ- 
κακαριςμόσ με πανί και ειδικό κακαριςτικό υγρό των γραφείων και λοιπϊν επιφανειϊν-κακαριςμόσ 
τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, ςυςκευϊν FAX (εκτόσ Θ/Υ) και λοιπϊν αντικειμζνων, με κατάλλθλο για το ςκοπό 
αυτό κακαριςτικό υγρό.(Οι Θ/Υ κα ξεςκονίηονται με ςτεγνό πανί)-ξεςκόνιςμα αντικειμζνων και 
διακοςμθτικϊν των γραφείων-κακαριςμόσ κακιςμάτων και ποδιϊν αυτϊν-ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα 
δαπζδων-κακαριςμόσ χειρολαβϊν κυρϊν-ςυγκζντρωςθ και αποκομιδι των απορριμμάτων ςε ειδικοφσ 
ςάκουσ μεγάλθσ αντοχισ και τοποκζτθςθ τουσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία. 
Β) ΡΕΛΟΔΛΚΑ: κακαριςμόσ πλαϊνϊν επίπλων και γραφείων -κακαριςμόσ κυρϊν γραφείων μία φορά το 
μινα και κυρϊν τουαλετϊν κάκε δεκαπζντε θμζρεσ - κακαριςμόσ τηαμιϊν εςωτερικά και εξωτερικά. 
ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ:  
κακθμερινό ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα κοινόχρθςτων χϊρων Υπθρεςίασ. 
ΧΩΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  
κακθμερινόσ επιμελισ κακαριςμόσ των τουαλετϊν με ειδικά για το χϊρο απολυμαντικά απορρυπαντικά 
και διαφορετικά πανιά από αυτά που χρθςιμοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ γραφείων- αλλαγι ςακοφλασ ςτα 
καλάκια των αχριςτων - πλφςιμο λεκανϊν εςωτερικά και εξωτερικά και των πλακιδίων γφρω από αυτζσ - 
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πλφςιμο νιπτιρων και πλακιδίων γφρω από αυτοφσ και κακαριςμόσ κακρεπτϊν - ςφουγγάριςμα δαπζδων 
με απολυμαντικό υγρό - κακαριςμόσ ςιφωνίων όποτε χρειάηεται. 
ΧΩΟΙ ΝΕΚΟΤΟΜΕΙΟΥ 
Σε κακθμερινι βάςθ ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδων - κακαριςμόσ νεκροτομικϊν τραπεηιϊν - 
επιμελισ κακαριςμόσ πάγκων με απολυμαντικά υγρά - άδειαςμα κάδων απορριμμάτων και αλλαγι 
ςακοφλασ. 
 
Τονίηεται ότι ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, οι χϊροι του 
νεκροτομείου κακαρίηονται με είδθ κακαριςμοφ που χρθςιμοποιοφνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ γι’ αυτοφσ και για 
κανζναν άλλο χϊρο. 
Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ τθσ Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ κα εκτελοφνται ςε κακθμερινι βάςθ, πζντε 
θμζρεσ τθν εβδομάδα από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι (εκτόσ αργιϊν), με ωράριο από τισ 11.00 μμ ζωσ τισ 
15.00 μμ.  
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
ςε κακθμερινι βάςθ, πζντε θμζρεσ τθν εβδομάδα από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι (εκτόσ αργιϊν), με 
ωράριο από τισ 11.00 μμ ζωσ τισ 15.00 μμ. 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ: είκοςι (20) 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΘΜΑΚΛΑΣ 

5. ΝΕΟ ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΒΕΟΛΑΣ  
Οι εργαςίεσ που κα πρζπει να εκτελοφνται είναι οι ακόλουκεσ: 
1. Κακθμερινζσ εργαςίεσ: 
• Σκοφπιςμα-ςφουγγάριςμα με κατάλλθλα υλικά κακαριςμοφ όλων των κοινόχρθςτων χϊρων, 
διαδρόμων, ειςόδων, κλιμακοςταςίων. 
• Κακάριςμα κεντρικισ και πλαϊνισ ειςόδου (πόρτεσ, ςκαλοπάτια, τηάμια, ζπιπλα) κακϊσ και του 
εξωτερικοφ περιβάλλοντα χϊρου τθσ ειςόδου του υπογείου ςτο παρκινγκ του κτιρίου. 
• Κακάριςμα όλων των κουπαςτϊν. 
• Κακάριςμα πλφςιμο με ιδιαίτερθ προςοχι όλων των επιφανειϊν , δαπζδων , κακρεπτϊν, κυρϊν, 
τοιχωμάτων των ανελκυςτιρων. 
• Γενικό πλφςιμο των τουαλετϊν με κατάλλθλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανϊν και των 
ςκεπαςμάτων αυτϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, κυρϊν, πλακιδίων, κακρεπτϊν, δαπζδων, ουρθτθρίων, 
παρακφρων. 
• Άδειαςμα των καλακιϊν, απορριμμάτων, κακάριςμα, πλφςιμο μζςα τουσ και αντικατάςταςθ πλαςτικισ 
ςακοφλασ. 
• Για το κακαριςμό των τουαλετϊν κα καταβάλλεται ιδιαίτερθ προςοχι και ςχολαςτικότθτα. 
 
Θ ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει προςωπικό για τον κακαριςμό των τουαλετϊν κοινοφ ςτον ιςόγειο 
και ς' όλουσ τουσ ορόφουσ του κτιρίου και κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ των ςτεγαηόμενων ςτο κτίριο 
υπθρεςιϊν και ειδικότερα να κατά βάλει μζριμνα για τον κακαριςμό των τουαλετϊν του ιςογείου - 
θμιυπόγειου ανά δφο ϊρεσ, ιτοι τθν 10:30, 12:30 και 14:30.  
 
2. Γραφεία: 
• Κακαριςμόσ γραφείων: ξεςκόνιςμα και κακάριςμα - πλφςιμο των γραφείων, των κακιςμάτων, των 
βοθκθτικϊν τραπεηιϊν, των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, των αρικμομθχανϊν, των Θ/Υ και όποιων άλλων 
μθχανθμάτων βρίςκονται πάνω ςτα γραφεία, των ντουλαπϊν (με ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ οροφζσ αυτϊν. 
• Κακάριςμα των φωτοτυπικϊν, των φωτιςτικϊν, των ςωμάτων κζρμανςθσ, πινάκων, κρεμαςτϊν 
ροφχων, βιβλιοκθκϊν κ.λ.π. 
• Ρλφςιμο των κυρϊν και των πόμολων και διακοπτϊν φωτιςμοφ. 
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• Τα καλάκια των απορριμμάτων κα αδειάηονται κακθμερινά και κα τοποκετείται νζα ςακοφλα, κα 
πλζνονται δε, όταν υπάρχει ανάγκθ. 
• Κακθμερινό ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων. 
• Κακθμερινό ςκοφπιςμα με θλεκτρικζσ ςκοφπεσ των χαλιϊν και των μοκετϊν. 
• Κακάριςμα των κουηινϊν του κάκε ορόφου.  
3. Υαλοπίνακεσ-Φωτιςτικά-Υπόγειο: 
Πλα τα τηάμια του κτιρίου τόςο των παρακφρων των γραφείων όςο και των κοινόχρθςτων χϊρων κα 
πλζνονται εςωτερικά και εξωτερικά (ειδικότερα του ιςογείου). 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 3 
οι οποίοι κα απαςχολοφνται ςε κακθμερινι βάςθ (Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι) ο ζνασ (1) εξ αυτϊν από 
07:00 π.μ. ζωσ 15:00 μ.μ και οι λοιποί δφο (2) εξ αυτϊν από τισ 15:00 μ.μ ζωσ 19:00 μ.μ. και επιπλζον μία 
φορά το μινα, όταν κα γίνεται γενικι κακαριότθτα (δθλ. κακάριςμα υαλοπινάκων, ξαράχνιαςμα κ.λ.π) 
άλλα δφο (2) άτομα από 07:00 π.μ. ζωσ 15:00 μ.μ. 
 
6. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  
Θ κακαριότθτα του Ειρθνοδικείου Νάουςασ κα πρζπει να γίνεται ςε εβδομαδιαία βάςθ και κα 
περιλαμβάνει: 
Α) τον κακαριςμό όλων των γραφείων του Ειρθνοδικείου, ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα όλων των 
δαπζδων (δφο φορζσ τθν εβδομάδα), κακαριςμό και ξεςκόνιςμα των γραφείων (δφο φορζσ τθν 
εβδομάδα), άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων (δφο φορζσ τθν εβδομάδα), κακαριςμό από αράχνεσ 
(μία φορά τθν εβδομάδα), κακαριςμό των τθλεφωνικϊν μθχανϊν και των κοινόχρθςτων μθχανϊν ιτοι 
φωτοτυπικϊν, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, εκτυπωτϊν και ςυςκευισ fax (μία φορά τθν εβδομάδα), 
κακαριςμό των ραφιϊν και των βιβλίων των βιβλιοκθκϊν κακϊσ και των εξωτερικϊν επιφανειϊν των 
ντουλαπιϊν και των κυρϊν των γραφείων (μία φορά τθν εβδομάδα) και κακαριςμό των ςωμάτων 
κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ (μία φορά τθν εβδομάδα). 
Β) τον κακαριςμό των κοινόχρθςτων χϊρων και τθσ ειςόδου του Ειρθνοδικείου που κα περιλαμβάνει 
ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα του διαδρόμου (δφο φορζσ τθν εβδομάδα), άδειαςμα των δοχείων 
απορριμμάτων του διαδρόμου (δφο φορζσ τθν εβδομάδα). 
Γ) τον κακαριςμό των τουαλετϊν που κα περιλαμβάνει λεπτομερι κακαριςμό με κατάλλθλα 
απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανϊν, τουαλετϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, πλακιδίων δαπζδων και 
τοίχων (δφο φορζσ τθν εβδομάδα), άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων και τοποκζτθςθ ςακοφλασ ςε 
αυτά (δφο φορζσ τθν εβδομάδα). 
Δ) τον κακαριςμό των υαλοπινάκων που κα περιλαμβάνει κακαριςμό όλων των επιφανειϊν των 
υαλοπινάκων και από τισ δφο πλευρζσ των γραφείων, του ακροατθρίου, του διαδρόμου και των 
τουαλετϊν (μία φορά τθν εβδομάδα). 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
ο οποίοσ κα απαςχολείται δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα (Δευτζρα και Ρζμπτθ που ςυνεδριάηουν τα 
ποινικά και πολιτικά δικαςτιρια), κατά τισ μεςθμβρινζσ ϊρεσ, εφόςον τελειϊνουν μζχρι τθν 13.00 και ςε 
περίπτωςθ μθ περατϊςεωσ των ςυνεδριάςεων, ο κακαριςμόσ κα γίνεται τθν επομζνθ θμζρα, μεςθμβρινζσ 
ϊρεσ μεταξφ 13.00 μ.μ. και 15.00 μ.μ. 
 
 
7. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑΣ  
Το Ειρθνοδικείο Αλεξάνδρειασ κα κακαρίηεται ωσ εξισ: 
α) ζπιπλα και αντικείμενα των γραφείων με βρεγμζνο πανί (δφο φορζσ τθν εβδομάδα), 
β) Κακαριςμόσ των ραφιϊν των γραφείων (μία φορά το μινα), 
γ) Κακαριςμόσ τουαλετϊν (δφο φορζσ τθν εβδομάδα), 
δ) Κακαριςμόσ τθσ αίκουςασ του ακροατθρίου (ζξι φορζσ το μινα), 
ε) Κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά-εξωτερικά (μία φορά το μινα), 
ςτ) Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδων (δφο φορζσ τθν εβδομάδα) και 





ςελίδα 54 από 71 τθσ υπ’ αρικμ. 2406/2021 διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ 

η) Αλλαγι των ςακουλϊν απορριμμάτων ςτα καλάκια των γραφείων και τουαλετϊν και απομάκρυνςθ 
ςκουπιδιϊν και υλικϊν που ρυπαίνουν τουσ χϊρουσ (δφο φορζσ τθν εβδομάδα). 
Ο κακαριςμόσ των χϊρων του Ειρθνοδικείου κα γίνεται κατά τισ μεςθμβρινζσ ϊρεσ, ςε ετιςια βάςθ, κατά 
τισ θμζρεσ Τρίτθ και Ρζμπτθ, που ςυνεδριάηουν τα ποινικά και πολιτικά δικαςτιρια, αντίςτοιχα, εφόςον 
τελειϊνουν μζχρι τθν 13.00 και ςε περίπτωςθ μθ περατϊςεωσ των ςυνεδριάςεων, ο κακαριςμόσ κα 
γίνεται τθν επομζνθ θμζρα μεςθμβρινζσ ϊρεσ. 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
ο οποίοσ κα απαςχολείται δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα (Τρίτθ και Ρζμπτθ) από 15.00 ζωσ 17.00 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΜΑΚΛΑΣ: πζντε (5) 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΛΛΑΣ 

8. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΕΔΕΣΣΑΣ  
Το πρόγραμμα κακαριςμοφ περιλαμβάνει τουσ παρακάτω χϊρουσ: 

-ΡΩΤΟΔΛΚΕΛΟ ΕΔΕΣΣΑΣ  
α) τρία (3) γραφεία, β) ζνα (1) ακροατιριο, γ) δφο (2) τουαλζτεσ, δ) κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (ςκάλεσ και 
διάδρομο). 

-ΕΛΣΑΓΓΕΛΛΑ ΡΩΤΟΔΛΚΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ  
α) επτά (7) γραφεία, β) δφο (2) διάδρομοι, γ) μία (1) τουαλζτα, δ) κλιμακοςτάςιο  

-ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΕΔΕΣΣΑΣ: α) τζςςερα (4) γραφεία, β) ζνα (1) ακροατιριο, γ) κοινόχρθςτοσ χϊροσ 
(διάδρομοσ), δ) μία (1) τουαλζτα  

-ΔΛΚΑΣΤΘΛΟ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ζνα (1) γραφείο  
Το πρόγραμμα κακαριςμοφ ορίηεται ςε θμεριςια βάςθ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 2 
οι οποίοι κα απαςχολοφνται ςε κακθμερινι βάςθ (Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι) από τισ 15.00 μ.μ. μζχρι 
19.00ϋ  
 
9. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΣΚΥΔΑΣ  
Το πρόγραμμα κακαριςμοφ ορίηεται τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα από 15.00 μζχρι 17.00ϋ ΑΙΘΜΟΣ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
 
10. ΡΩΤΟΔΛΚΕΛΟ ΓΛΑΝΝΛΤΣΩΝ  
Κακθμερινόσ κακαριςμόσ των γραφείων, κοινόχρθςτων χϊρων (διάδρομοι, ςκζλεσ) και τουαλετϊν. 
Κακαριςμόσ υαλοπινάκων δφο (2) φορζσ το μινα, κακαριςμόσ ακροατθρίων τουλάχιςτον δφο (2) φορζσ 
τθν εβδομάδα, κακαριςμόσ του υπογείου μία φορά το μινα. Οι εν λόγω εργαςίεσ ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτο ωράριο 07.00-15.00 και για τον αρικμό ατόμων, όπωσ αυτά αναφζρονται παρακάτω: 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
ςε κακθμερινι βάςθ από 07.00ϋζωσ 15.00ϋ 
 
11. ΕΛΣΑΓΓΕΛΛΑ ΡΩΤΟΔΛΚΩΝ ΓΛΑΝΝΛΤΣΩΝ  
Ο κακαριςμόσ κα περιλαμβάνει ςε εβδομαδιαία βάςθ (δφο φορζσ τθν εβδομάδα) ςκοφπιςμα και 
ςφουγγάριςμα των δαπζδων, άδειαςμα των καλακιϊν απορριμμάτων των γραφείων, ξεςκόνιςμα των 
επίπλων και του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, πλφςιμο των τουαλετϊν και απολφμανςι τουσ με ειδικό υγρό, 
άδειαςμα και πλφςιμο των καλακιϊν απορριμμάτων των τουαλετϊν Κακαριςμόσ κτιρίου δφο (2) φορζσ 
τθν εβδομάδα και κακαριςμόσ των ταπιτων (χαλιϊν) κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ μία (1) φορά το ζτοσ, 
και ςε μθνιαία βάςθ τον κακαριςμό των υαλοπινάκων και των μπαλκονιϊν. 
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ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1, 
δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα, από δφο ϊρεσ κάκε φορά, κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ, 17:00 ζωσ 19:00. 
 
 
 
12. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΓΛΑΝΝΛΤΣΩΝ 
Ο κακαριςμόσ κα περιλαμβάνει, ςε εβδομαδιαία βάςθ, ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων, 
άδειαςμα των κάλακων απορριμμάτων των γραφείων, ξεςκόνιςμα των ξφλινων επίπλων και του 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και ςε μθνιαία βάςθ, τον κακαριςμό των υαλοπινάκων και των μπαλκονιϊν. 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1, 
τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα, από δφο (2) ϊρεσ θμερθςίωσ, κατά τισ θμζρεσ Τρίτθ, Ρζμπτθ και 
Ραραςκευι από τισ ϊρεσ 16.00ϋζωσ 18.00ϋ. 
 
13. ΔΛΚΑΣΤΘΛΟ ΑΝΘΛΛΚΩΝ-ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΡΛΜΕΛΘΤΩΝ ΑΝΘΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝ. ΑΩΓΘΣ ΓΛΑΝΝΛΤΣΩΝ  
Ο κακαριςμόσ περιλαμβάνει τον κακαριςμό του γραφείου, μία φορά τθν εβδομάδα 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
μία (1) φορά τθν εβδομάδα από μία (1) ϊρα 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΛΛΑΣ: επτά (7) 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ 

14. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΣΕΩΝ  
Ο κακαριςμόσ κα περιλαμβάνει : 
ΔΙΑΔΟΜΟΙ  
• ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα, 
• κακάριςμα των αποτυπωμάτων των χεριϊν από τισ πόρτεσ και τουσ τοίχουσ πζντε (5) φορζσ τθν 
εβδομάδα. 
• άδειαςμα των καλακιϊν, όπου υπάρχουν, πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα. 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 
• κακάριςμα του καλάμου εςωτερικά και εξωτερικά, ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδων, πζντε (5) 
φορζσ τθν εβδομάδα. 
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 
• ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα, πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα 
• κακάριςμα κιγκλιδωμάτων, μία (1) φορά τθν εβδομάδα. 
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
• ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδων, άδειαςμα ςκουπιδιϊν και τοποκζτθςθ ςάκων απορριμμάτων 
ςτα καλάκια αχριςτων, πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα. 
• κακάριςμα κακρεπτϊν, πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα. 
• πλφςιμο και απολφμανςθ με βακτθριοκτόνο απορρυπαντικό των λεκανϊν, των νιπτιρων και των 
πλακιδίων γφρω από τουσ νιπτιρεσ, πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα. 
• πλφςιμο των πλακιδίων ςε όλο το φψοσ, μία (1) φορά τθν εβδομάδα. 
ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ  
• κακαριςμόσ όλων των υαλοπινάκων κοινοχριςτων χϊρων και γραφείων εςωτερικά και εξωτερικά, μία 
(1) φορά το μινα. 
ΡΕΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΟΣ  
• ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα τθσ κυρίασ ειςόδου, πζντε φορζσ (5) τθν εβδομάδα. 
• κακθμερινόσ ζλεγχοσ και αποκομιδι των ςκουπιδιϊν από τον περιβάλλοντα χϊρο του κτιρίου, πζντε (5) 
φορζσ τθν εβδομάδα. 
• κακάριςμα των φρεατίων από ςκουπίδια και φφλλα μία (1) φορά τθν εβδομάδα. 
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• πλφςιμο του περιβάλλοντοσ χϊρου μία (1) φορά τθν εβδομάδα. 
ΓΑΦΕΙΑ 
• κακθμερινό ςκοφπιςμα των γραφείων, κακάριςμα των επίπλων γραφείου, άδειαςμα των καλακιϊν, 
αποκομιδι των ςκουπιδιϊν και τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα ςφουγγάριςμα. 
Δφο (2) φορζσ το χρόνο κα κακαρίηονται και τα κλειςτά αρχεία. 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 2 ςε κακθμερινι εργαςία από 15.00ϋζωσ 19.00ϋ 
 
15. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΣΛΝΤΛΚΘΣ  
Θ κακαριότθτα περιλαμβάνει: δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα, το ζνα (1) ακροατιριο, τα τρία (3) γραφεία 
υπαλλιλων, το ζνα (1) γραφείο Ειρθνοδίκθ, το ζνα (1) αρχείο και τα τζςςερα (4) WC και τζςςερισ (4) φορζσ 
το μινα τον αφλειο χϊρο. 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1, 
για δφο ϊρεσ, δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα για τα κτίρια και τζςςερισ (4) φορζσ το μινα για τον αφλειο 
χϊρο. 
 
16. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΝΛΓΛΤΑΣ  
Ο κακαριςμόσ κα είναι κακθμερινόσ (πζντε φορζσ τθν εβδομάδα) για τθν μία (1) αίκουςα ακροατθρίου, τα 
δφο (2) γραφεία υπαλλιλων, τον ζνα (1) κοινόχρθςτο χϊρο, τα δφο (2) WC, τα δφο (2) μπαλκόνια, τθ μία 
(1) κουηίνα, τθ μία (1) αίκουςα αναμονισ δικθγόρων, τισ δφο (2) αίκουςεσ για το αρχείο και τισ ςκάλεσ που 
οδθγοφν από τθν είςοδο ςτον κυρίωσ χϊρο. 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
ςε κακθμερινι βάςθ για δφο (2) ϊρεσ 
 
17. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΟΔΟΛΛΒΟΥΣ  
Ο κακαριςμόσ των τριϊν (3) γραφείων, των δφο (2) χϊρων αναμονισ κοινοφ, του ενόσ (1) ακροατθρίου με 
τον προκάλαμο αυτοφ, των τεςςάρων (4) τουαλετϊν κοινοφ, τθσ μιασ (1) τουαλζτασ προςωπικοφ, ενόσ (1) 
αίκριου χϊρου (μεγάλοσ χϊροσ- μπαλκόνι), τθσ ράμπασ ειςόδου για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, κακϊσ και 
τισ ςκάλεσ ειςόδου, κα γίνεται μία (1) φορά τθν εβδομάδα, ενϊ ο κακαριςμόσ του αφλειου χϊρου κα 
γίνεται μία (1) φορά το μινα. 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
για τθν κακαριότθτα του κτιρίου μία (1) φορά τθν εβδομάδα και για τθν κακαριότθτα του αφλειου χϊρου 
μία (1) φορά το μινα, για δφο (2) ϊρεσ. 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΩΝ: πζντε (5) 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΡΛΕΛΑΣ 

18. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΚΑΤΕΛΝΘΣ  
Θ αναγκαία ςυχνότθτα κακαριότθτασ των κοινόχρθςτων χϊρων 

-του Δικαςτικοφ Μεγάρου: 
Κακθμερινά: Κακαριςμόσ και απολφμανςθ των τουαλετϊν των κοινόχρθςτων χϊρων. 
Δφο φορζσ τθν εβδομάδα: Κακαριςμόσ όλων των ακροατθρίων, των αικουςϊν διάςκεψθσ και των 
τουαλετϊν τουσ (ξεςκόνιςμα των εδράνων, ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα των δαπζδων). Κακαριςμόσ των 
ανελκυςτιρων, κακαριςμόσ των πορτϊν, ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα όλων των κοινόχρθςτων δαπζδων με 
μθχάνθμα πλφςεωσ-ςτεγνϊςεωσ, ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των κοινόχρθςτων χϊρων 
Μία φορά τθν εβδομάδα: Σκοφπιςμα των εξωτερικϊν χϊρων του κτιρίου, κακαριςμόσ των ακάλυπτων 
χϊρων και αλλαγι τθσ ςακοφλασ απορριμμάτων των κάδων που βρίςκονται ζξω από το κτίριο. 
Μία φορά κάκε δφο μινεσ: Κακαριςμόσ των υαλοπινάκων των κοινόχρθςτων χϊρων του Μεγάρου φψουσ 
1,80 μζτρων. 
Μία φορά ςτουσ ζξι μινεσ: Ρλφςιμο με πιεςτικό μθχάνθμα του υπογείου χϊρου ςτάκμευςθσ των 
αυτοκινιτων και κακαριςμόσ όλων των κοινόχρθςτων χϊρων- αρχείων του υπογείου. Κακαριςμόσ όλων 
των υαλοπινάκων του Δικαςτικοφ Μεγάρου. 
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-του Ρρωτοδικείου Κατερίνθσ:  
Κακθμερινά: Κακαριςμόσ και απολφμανςθ των τουαλετϊν του Ρρωτοδικείου. 
Τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα: Κακαριςμόσ γραφείων και αρχείου τθσ υπθρεςίασ (ξεςκόνιςμα, ςκοφπιςμα, 
ςφουγγάριςμα των δαπζδων). 
Κάκε δφο μινεσ: Κακαριςμόσ υαλοπινάκων τθσ υπθρεςίασ. 

-τθσ Ειςαγγελίασ Κατερίνθσ και του Ειρθνοδικείου Κατερίνθσ : 
Κακθμερινά, κακαριςμόσ και απολφμανςθ των τουαλετϊν τθσ Ειςαγγελίασ και Ειρθνοδικείου Κατερίνθσ, 
Εβδομαδιαία, όλα τα γραφεία, αρχεία (ξεςκόνιςμα, ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα των δαπζδων) 

-του Ρταιςματοδικείου Κατερίνθσ : 
Τζςςερισ (4) φορζσ τθν εβδομάδα κακαριςμόσ και απολφμανςθ των τουαλετϊν. 
Μια (1) φορά τθν εβδομάδα κακαριςμόσ όλων των γραφείων (ξεςκόνιςμα των γραφείων με ειδικό πανί, 
ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα των δαπζδων, ξαράχνιαςμα, κακαριςμόσ Θ/Υ, τθλεφϊνων, ςταχτοδοχείων, 
κακαριςμόσ επίπλων, άδειαςμα καλακιϊν και τοποκζτθςθ ςακοφλασ, κακϊσ και κακαριςμόσ τουαλετϊν). 

-του Δικαςτθρίου Ανθλίκων- Υπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοιν. Αρωγισ Κατερίνθσ: 
Δφο φορζσ τθν εβδομάδα το γραφείο 

-του Υποκθκοφυλακείου Κατερίνθσ:  
Κακθμερινά κακαριςμόσ και απολφμανςθ των τουαλετϊν. 
Μία φορά τθν εβδομάδα κακαριςμόσ, ξεςκόνιςμα, ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα, ςφουγγάριςμα των 
δαπζδων. 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 3 
ςε κακθμερινι βάςθ, εκ των οποίων το ζνα (1) από τισ 07.00ϋ ζωσ 15.00ϋ και οι δφο (2) από 15.00ϋ ζωσ 
19.00ϋ 
 
19. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΚΟΛΛΝΔΟΥ 
Για τθν κακαριότθτα των χϊρων του Ειρθνοδικείου, δθλαδι μιασ (1) αίκουςασ ςυνεδριάςεων, του 
προκαλάμου, τεςςάρων (4) τουαλετϊν, μιασ (1) εςωτερικισ ςκάλασ που οδθγεί ςτον πρϊτο όροφο ςτον 
οποίο υπάρχουν ο προκάλαμοσ, το γραφείο του Ειρθνοδίκθ, το γραφείο τθσ Γραμματείασ, το αρχείο, ζνασ 
αποκθκευτικόσ χϊροσ και δυο τουαλζτεσ, απαιτείται ο κακαριςμόσ τουσ μία (1) φορά τθν εβδομάδα από 
ζνα (1) άτομο. 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 άτομο 
μία φορά τθν εβδομάδα για δφο (2) ϊρεσ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΛΕΛΑΣ: τζςςερισ (4) 
 

ΝΟΜΟΣ ΚΛΛΚΛΣ 

20. ΡΩΤΟΔΛΚΕΛΟ ΚΛΛΚΛΣ-ΕΛΣΑΓΓΕΛΛΑ ΡΩΤΟΔΛΚΩΝ ΚΛΛΚΛΣ 
Ο κακαριςμόσ περιλαμβάνει:  
1. Γραφεία:  
Σε κακθμερινι βάςθ άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων, αλλαγι ςακοφλασ ςτα δοχεία απορριμμάτων, 
ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων, ξεςκόνιςμα με υγρό πανί των γραφείων, κακιςμάτων και 
επίπλων. Κακαριςμόσ των υαλοπινάκων (τηάμια) ςτισ μπαλκονόπορτεσ μια (1) φορά τθν εβδομάδα με 
ειδικό υγρό (ΑΗΑΞ). Ρλφςιμο των δοχείων απορριμμάτων όταν τοφτο επιβάλλεται. 
2. Κοινόχρθςτοι χϊροι-Ακροατιρια: Σε κακθμερινι βάςθ ςκοφπιςμα των ςκαλοπατιϊν και του 
πλατφςκαλου από τθν κεντρικι είςοδο ζωσ τον τρίτο όροφο,του μεγάλου ακροατθρίου, ςφουγγάριςμα 
μια (1) φορά τθν εβδομάδα των δαπζδων των ανωτζρω χϊρων και ζξτρα όταν τοφτο επιβάλλεται από 
ειδικζσ ςυνκικεσ. Κακάριςμα και ςφουγγάριςμα του μικροφ ακροατθρίου όταν τοφτο επιβάλλεται (μετά 
από κάκε ςυνεδρίαςθ). Σκοφπιςμα και πλφςιμο των μπαλκονιϊν του Ρρωτοδικείου και τθσ Ειςαγγελίασ 
μια φορά τθν εβδομάδα. Σκοφπιςμα ςε κακθμερινι βάςθ του χϊρου ζμπροςκεν του δικαςτικοφ μεγάρου 
και παραπλεφρωσ τθσ οδοφ Επτανιςου (πεηοδρόμια). Κακαριςμόσ των υαλοπινάκων (τηάμια) των 
κεντρικϊν ειςόδων των δφο ακροατθρίων μια φορά τθν εβδομάδα με ειδικό υγρό (ΑΗΑΞ). 
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3. Τουαλζτεσ: Σε κακθμερινι βάςθ κακάριςμα των κακρεπτϊν, πλφςιμο των νιπτιρων και των λεκανϊν με 
νερό και ειδικά απορρυπαντικά (χλϊριο κ.λ.π.). Κακαριςμόσ των δοχείων απορριμμάτων και τοποκζτθςθ 
κακαρισ ςακοφλασ. Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων των τουαλετϊν. 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
ςε κακθμερινι βάςθ από 07.00ϋζωσ 15.00ϋ  
 
21. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΚΛΛΚΛΣ 
Ο κακαριςμόσ περιλαμβάνει:  
1) Γραφεία:  
Δφο φορζσ τθν εβδομάδα άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων, αλλαγι ςακοφλασ ςτα δοχεία 
απορριμμάτων, ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων. Κακάριςμα με απολυμαντικό υγρό των 
γραφείων, των τθλεφϊνων, των θλεκτρ. υπολογιςτϊν (ποντίκια, πλθκτρολόγια), κακιςμάτων (χεροφλια) 
και επίπλων. Κακαριςμόσ των υαλοπινάκων (τηάμια) ςτισ μπαλκονόπορτεσ και ςτα παράκυρα μια φορά 
ςτισ δζκα μζρεσ με ειδικό υγρό.  
2) Κοινόχρθςτοι χϊροι:  
Δφο φορζσ τθν εβδομάδα, και ζξτρα όταν τοφτο επιβάλλεται από ειδικζσ ςυνκικεσ (μετά από ςχετικι 
ειδοποίθςθ του προςωπικοφ του Ειρθνοδικείου), κακάριςμα των κοινόχρθςτων χϊρων και ειδικότερα: 
ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των ςκαλοπατιϊν και των πλατφςκαλων από τθν κεντρικι είςοδο ωσ τον 
πρϊτο όροφο και των διαδρόμων. 
Σκοφπιςμα και πλφςιμο των μπαλκονιϊν του Ειρθνοδικείου μια φορά τθν εβδομάδα.  
3) Ακροατιριο:  
Τζςςερισ φορζσ το μινα, μετά από κάκε ςυνεδρίαςθ, ι όταν τοφτο επιβάλλεται από ειδικζσ ςυνκικεσ 
(μετά από ςχετικι ειδοποίθςθ του προςωπικοφ του Ειρθνοδικείου), ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα του 
δαπζδου, κακϊσ επίςθσ και κακάριςμα με απολυμαντικό υγρό τθσ ζδρασ του Ειρθνοδίκθ και των εδρϊν 
των δικθγόρων.  
4) Τουαλζτεσ:  
Δφο φορζσ τθν εβδομάδα κακάριςμα του κακρζπτθ, πλφςιμο του νιπτιρα και τθσ λεκάνθσ με νερό και 
ειδικά χλωριοφχα απορρυπαντικά- απολυμαντικά. Κακαριςμόσ των δοχείων απορριμμάτων και 
τοποκζτθςθ κακαρισ ςακοφλασ. Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα του δαπζδου των τουαλετϊν με 
διαφορετικι ςφουγγαρίςτρα από αυτιν με τθν οποία ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα των γραφείων. 
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1  
δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα για δφο (2) ϊρεσ. 
 
22. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΡΟΛΥΚΑΣΤΟΥ  
1) Δφο φορζσ τθν εβδομάδα κακαριςμόσ των γραφείων άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων, αλλαγι 
ςακοφλασ ςτα δοχεία απορριμμάτων, ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των δαπζδων. Κακάριςμα με 
απολυμαντικό υγρό των γραφείων, των τθλεφϊνων, των θλεκτρ. υπολογιςτϊν (ποντίκια, πλθκτρολόγια), 
κακιςμάτων, επίπλων και υαλοπινάκων (τηάμια). Κακάριςμα των κοινόχρθςτων χϊρων και ειδικότερα 
ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των ςκαλοπατιϊν και των πλατφςκαλων από τθν κεντρικι είςοδο. 
Κακαριςμόσ των τουαλετϊν, των δοχείων απορριμμάτων αυτϊν και τοποκζτθςθ κακαρισ ςακοφλασ. 
Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα του δαπζδου των τουαλετϊν με διαφορετικι ςφουγγαρίςτρα από αυτιν με 
τθν οποία ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα των γραφείων. 
2) Τρεισ φορζσ το μινα μετά από ςυνεδρίαςθ κακάριςμα του ακροατθρίου με ςκοφπιςμα και 
ςφουγγάριςμα του δαπζδου, κακϊσ επίςθσ και κακάριςμα τθσ ζδρασ του Ειρθνοδίκθ και των εδρϊν των 
δικθγόρων. 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ : 1 άτομο 
δφο φορζσ τθν εβδομάδα από δφο (2) ϊρεσ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΛΛΚΛΣ: τρεισ (3) 
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ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

23. ΔΛΚΑΣΤΛΚΟ ΜΕΓΑΟ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ  
Θ κακαριότθτα του Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ περιλαμβάνει : 
α) Κακαριςμό όλων των γραφείων και των ακροατθρίων του κτιρίου του Νζου Δικαςτικοφ Μεγάρου 
Χαλκιδικισ, εκτόσ των χϊρων του κτιρίου όπου ςτεγάηεται ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ. 
1. Κακθμερινό ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα όλων των δαπζδων. 
2. Κακθμερινό κακαριςμό, ξεςκόνιςμα των γραφείων και λοιπϊν επίπλων. 
3. Κακθμερινό άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων, άδειαςμα και κακαριςμόσ των ςταχτοδοχείων. 
4. Κακθμερινό κακαριςμό των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν. 
5. Κακαριςμό των κοινόχρθςτων μθχανϊν (φωτοτυπικά, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ κ.α). 
6. Κακαριςμό εςωτερικϊν πρεβαηιϊν παρακφρων. 
7. Μια φορά τθν εβδομάδα ςκοφπιςμα των μοκετϊν (όπου υπάρχουν) με θλεκτρικι μθχανι. 
8. Μια φορά τθν εβδομάδα κακαριςμό των ραφιϊν, των εξωτερικϊν επιφανειϊν των ντουλαπϊν και των 
πόρτων των γραφείων κακϊσ και ςωμάτων κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ. 
β) Κακαριςμό των κοινοχριςτων χϊρων (διάδρομοι, κλιμακοςτάςια) όλων των ορόφων του κτιρίου του 
Νζου Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ. 
1. Κακθμερινό ςκοφπιςμα με dust mops όλων των διαδρόμων και κατόπιν ςφουγγάριςμα αυτϊν. 
2. Κακθμερινό άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων από τουσ διαδρόμουσ και κατόπιν ςφουγγάριςμα 
αυτϊν. 
3. Κακθμερινό ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα και γυάλιςμα των κλιμακοςταςίων. 
4. Κακθμερινό κακαριςμό των πρεβαηιϊν των τηαμιϊν και τθσ κουπαςτισ των κλιμακοςταςίων. 
5. Μια φορά τθν εβδομάδα κακαριςμό λεβθτοςταςίου και κλιμακοςταςίου. 
γ) Κακαριςμό των τουαλετϊν όλων των ορόφων του κτιρίου του Νζου Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ 
1. Κακθμερινό λεπτομερι κακαριςμό με κατάλλθλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανϊν, 
τουαλετϊν και ςκεπαςμάτων αυτϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, πόρτων, πλακιδίων, κακρεπτϊν, δαπζδων και 
τοίχων. 
2. Κακθμερινό άδειαςμα των δοχείων απορριμμάτων και τοποκζτθςθ ςακοφλασ ςε αυτά. 
δ) Κακαριςμό των ανελκυςτιρων του κτιρίου του Νζου Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ. 
Κακθμερινό κακαριςμό και πλφςιμο των τοιχωμάτων τουσ, των δαπζδων κακϊσ και των πoρτϊν. 
ε) Κακθμερινό κακαριςμό τθσ ειςόδου του κτιρίου κακϊσ και του ζμπροςκεν και όπιςκεν αυτοφ 
υπάρχοντοσ εξωτερικοφ αφλειου χϊρου. 
1 . Κακθμερινό κακαριςμό των υαλοπινάκων τθσ ειςόδου του κτιρίου. 
2. Κακθμερινό ςκοφπιςμα-ςφουγγάριςμα και γυάλιςμα τθσ ςκάλασ του κτιρίου. 
ςτ) Υαλοπίνακεσ του κτιρίου του Νζου Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ. 
Κάκε δφο μινεσ κακαριςμό-πλφςιμο όλων των επιφανειϊν των υαλοπινάκων και από τισ δφο πλευρζσ 
ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςτα κλιμακοςτάςια, ςτα γραφεία και ςτισ υπόλοιπεσ αίκουςεσ του κτιρίου. 
Λεπτομερι κακαριςμό όλων των μεταλλικϊν προςτατευτικϊν και πλαιςίων κυρϊν και παρακφρων. 
η) Γενικό πλφςιμο των τοίχων και κολϊνων των κοινοχριςτων χϊρων του κτιρίου. 
Κάκε μινα γενικόσ κακαριςμόσ όλων των επιφανειϊν των τοίχων και κολϊνων, των διαδρόμων και των 
κλιμακοςταςίων. 
θ) Κακαριςμό των μαρμάρων, δαπζδων (ςυντιρθςθ κρυςταλλοποίθςθσ) του κτιρίου του Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Χαλκιδικισ, μια φορά ετθςίωσ 
κ) Εξωτερικοί χϊροι. 
Μια φορά τθν εβδομάδα κακαριςμόσ και ςκοφπιςμα όλων των εξωτερικϊν χϊρων από όλεσ τισ πλευρζσ 
του κτιρίου, δθλαδι προαφλια, πεηοδρόμια και πάρκιγκ. 
ι) Υπόγειο πάρκιγκ. 
Μία φορά τθν εβδομάδα κακαριςμόσ και ςκοφπιςμα του υπογείου πάρκιγκ του κτιρίου του Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Χαλκιδικισ 
ια) Ταράτςα του κτιρίου του Νζου Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ. 
Μία φορά το μινα κακαριςμόσ και ςκοφπιςμα τθσ ταράτςασ.  
ιβ) Κιποσ:  
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Κακθμερινι περιποίθςθ του κιπου και περιποίθςθ και φροντίδα των γλαςτρϊν εντόσ και εκτόσ του Νζου 
Δικαςτικοφ Μεγάρου. 
Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ (α-ιβ), ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ϊρεσ και ςτον αρικμό 
ατόμων, όπωσ αυτά κακορίηονται παρακάτω. 
 
ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΛΚΩΝ ΧΩΩΝ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ παραπάνω εργαςίεσ με βάςθ το εξισ ετιςιο πρόγραμμα: 
α) Από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι (κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, πρωινζσ και απογευματινζσ ϊρεσ). 
1. Πλα τα γραφεία και τα ακροατιρια του Νζου Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ, εκτόσ των χϊρων του 
κτιρίου όπου ςτεγάηεται ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Χαλκιδικισ. 
2. Πλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι (διάδρομοι, κλιμακοςτάςια, τουαλζτεσ, ανελκυςτιρεσ κ.λ.π.) από το 
υπόγειο ζωσ και τον τελευταίο όροφο. 
3. Είςοδοσ του κτιρίου. 
4. Αίκριο, είςοδοσ και εξωτερικοί χϊροι. 
β) Μια φορά τθν εβδομάδα (κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, πρωινζσ και απογευματινζσ ϊρεσ) 
1. Εςωτερικοί χϊροι (ςκοφπιςμα μοκετϊν, ράφια, ντουλάπεσ, πόρτεσ). 
2. Εξωτερικοί χϊροι (προαφλιο, πεηοδρόμια, πάρκιγκ κλπ.). 
3. Υπόγειο πάρκιγκ. 
γ) Μθνιαίωσ (κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, πρωινζσ και απογευματινζσ ϊρεσ) 
1. Γενικό πλφςιμο των τοίχων και των κολϊνων των κοινόχρθςτων χϊρων από το υπόγειο ζωσ και τον 
τελευταίο όροφο. 
2. Κακαριςμόσ, ςκοφπιςμα τθσ ταράτςασ του κτιρίου. 
δ) Κάκε δφο μινεσ (κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, πρωινζσ και απογευματινζσ ϊρεσ) 
Κακαριςμόσ-πλφςιμο των υαλοπινάκων όλου του κτιρίου (κοινοχριςτων χϊρων - γραφείων - 
κλιμακοςταςίου) από το υπόγειο ζωσ και τον τελευταίο όροφο. 
ε) Μια φορά κατά τθ διάρκεια του οκταμινου (κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ πρωινζσ και απογευματινζσ 
ϊρεσ). 
Κρυςταλλοποίθςθ μαρμάρινων δαπζδων (ςυντιρθςθ) αφοφ προθγθκεί εισ βάκοσ κακαριςμόσ από το 
υπόγειο ζωσ και τον τελευταίο όροφο. 
Ρρολθπτικι καταςταλτικι εφαρμογι μυοκτονίασ, απεντομϊςεωσ και απολυμάνςεωσ όλων των χϊρων του 
κτιρίου με τουσ προβλεπόμενουσ και πλζον ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ αντιμετωπίςεωσ. 

Ο αρικμόσ των ατόμων που κα απαςχολοφνται κακθμερινϊσ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 
βαςικϊν εργαςιϊν κα είναι υποχρεωτικά τουλάχιςτον τρία (3) άτομα, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
κθπουροφ. Διευκρινίηεται ότι ζνα (1) από τα άτομα που κα εργαςκοφν για τθν κακαριότθτα του κτιρίου 
πρζπει απαραιτιτωσ να εργάηεται μόνιμα από τθν 8 πρωινι ζωσ και τισ 15.00 μ.μ. που λειτουργεί θ 
υπθρεςία ςτα κοινόχρθςτα, ςτα W.C αλλά και ςτα ακροατιρια. 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 3  
ςε κακθμερινι βάςθ εκ των οποίων ο ζνασ (1) από 07.00ϋζωσ 15.00ϋκαι οι άλλοι δφο (2) από 15.00ϋζωσ 
19.00ϋ.  
 
24. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΛΩΝ  

Για τον κακαριςμό των χϊρων του Ειρθνοδικείου, δθλαδι του ακροατθρίου, του γραφείου δικθγόρων, 
ενόσ (1) κοινόχρθςτου χϊρου αναμονισ και ενόσ (1) χϊρου αρχείου, των πζντε (5) γραφείων, ενόσ (1) 
κοινόχρθςτου χϊρου αναμονισ και δφο (2) W.C. απαιτείται κακαριςμόσ τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα για τα 
γραφεία και πζντε (5) φορζσ το μινα για τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ.  
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
για δφο (2) ϊρεσ, τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα για τα γραφεία και πζντε (5) φορζσ τον μινα για τουσ 
υπόλοιπουσ χϊρουσ.  
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25. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΑΝΑΛΑΣ  
Για τον κακαριςμό των χϊρων του Ειρθνοδικείου, δθλαδι επτά (7) γραφείων, μίασ (1) μεγάλθσ αίκουςασ 
αναμονισ, ενόσ (1) ακροατιριου, τριϊν (3) W.C και τεςςάρων (4) W.C. για το κοινό ςτο θμιυπόγειο, 
απαιτείται κακαριςμόσ δφο φορζσ τθν εβδομάδα.  
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
δφο φορζσ τθν εβδομάδα για δφο ϊρεσ.  
 
26. ΕΛΘΝΟΔΛΚΕΛΟ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ  
Για τον κακαριςμό των χϊρων του Ειρθνοδικείου, το οποίο βρίςκεται ςτο ιςόγειο του κτιρίου του 
Διοικθτθρίου Καςςάνδρασ και αποτελείται από δφο (2) γραφεία, ςαλόνι υποδοχισ, ζνα (1) ακροατιριο, 
τρείσ (3) χϊρουσ αρχείου και δφο (2) τουαλζτεσ με προκάλαμο, ςυνολικοφ εμβαδοφ 264 τ.μ. απαιτείται 
κακαριςμόσ δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα.  
 
ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1 
δφο φορζσ τθν εβδομάδα για δφο (2) ϊρεσ  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ: ζξι (6) 
 
 

ΣΘΜΑΝΤΛΚΕΣ ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ: 
Α. Οι διαγωνιηόμενοι, πριν ςυντάξουν τθν προςφορά τουσ, οφείλουν να επιςκεφτοφν και να 
επαλθκεφςουν τουσ προσ ανάκεςθ χϊρουσ κάκε Δικαςτικισ Υπθρεςίασ, προκειμζνου να ζχουν ίδια ςαφι 
εικόνα τθσ ζκταςθσ, των χϊρων και των απαιτιςεων για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αφοφ θ 
Ανακζτουςα Αρχι, καμία ευκφνθ δεν φζρει για τθν ωσ άνω περιγραφι. 
Β. Το τελικό πρόγραμμα κακαριότθτασ των κτθρίων όλων των προαναφερόμενων Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν 
κα προςδιοριςκεί με τθ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί με τον ανάδοχο. 
Γ. Σε περίπτωςθ κατάργθςθσ του Υποκθκοφυλακείου Θεςςαλονίκθσ, το προςωπικό που απαςχολεί ο 
ανάδοχοσ για τθν κακαριότθτα τθσ εν λόγω Υπθρεςίασ και αναφζρεται παραπάνω, κα μεταφερκεί με 
υπόδειξθ τθσ ανακζτουςασ ςε άλλουσ χϊρουσ που κα κρίνει αυτι και κα γνωςτοποιθκοφν ςτον ανάδοχο. 
Ο παρϊν όροσ κα ιςχφει και ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ τυχόν άλλων εποπτευομζνων φορζων του 
Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, οι οποίοι αναφζρονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. Το προςωπικό που τυχόν κα 
μεταφερκεί, κα απαςχολείται με τουσ ίδιουσ όρουσ (ϊρεσ και θμζρεσ εργαςίασ).   
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ 
(Ανικει ςτθν με αρικμ. 2406/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ) 

 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ: ……………………………….  
Κατάςτθμα: ………………………………………….  
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ Τ.Κ. τθλ.-φαξ ) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ………………………………  
Ροςό (ςε ευρϊ): ……………………………………  
Αρικμ. ςχετικισ διακιρυξθσ: 2406/2021 

          Ρροσ  
         το Εφετείο Θεςςαλονίκθσ- 

       Επιτροπι του άρκρ. 64 Ν. 3900/2010 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΣ 
Αρικμόσ: …………………………………. Ροςό:………………….…………… ευρϊ 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ 
των …………………………. ευρϊ (και ολογράφωσ το ποςό) ……………………………. υπζρ τθσ 
εταιρείασ ……………………………. με τθν επωνυμία ……………………, Δ/νςθ ………………………….., 
Α.Φ.Μ. …………………… για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό, που προκθρφχκθκε με τθν υπ’ 
αρικμ. 2406/2021 διακιρυξι ςασ, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 3-9-2021, για 
τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν κακαριότθτα των κτθρίων που ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ των: 1) 
Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, 2) Υποκθκοφυλακείου Θες/νίκθσ, 3) Εταιρίασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων 
Θεςςαλονίκθσ, 4) Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ,5) Δικαςτικοφ Μεγάρου Βζροιασ, 6) 
Ειρθνοδικείου Νάουςασ, 7) Ειρθνοδικείου Αλεξανδρείασ,8) Ρρωτοδικείου Ζδεςςασ, 9) Ειρθνοδικείου 
Σκφδρασ, 10) Ρρωτοδικείου Γιαννιτςϊν, 11) Ειρθνοδικείου Γιαννιτςϊν, 12) Δικαςτθρίου Ανθλίκων 
Γιαννιτςϊν-Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων, 13) Ειςαγγελίασ Ρλθμ/κων Γιαννιτςϊν, 14) Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Κατερίνθσ, 15) Ειρθνοδικείου Κολινδροφ, 16) Ρρωτοδικείου Κιλκίσ-Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν 
Κιλκίσ, 17) Ειρθνοδικείου Κιλκίσ, 18) Ειρθνοδικείου Ρολυκάςτρου, 19) Ρρωτοδικείου Σερρϊν, 20) 
Ειρθνοδικείου Σιντικισ, 21) Ειρθνοδικείου Νιγρίτασ, 22) Ειρθνοδικείου οδολίβουσ, 23) Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Χαλκιδικισ, 24) Ειρθνοδικείου Αρναίασ, 25) Ειρθνοδικείου Καςςάνδρασ και 26) Ειρθνοδικείου Ν. 
Μουδανιϊν, που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακόλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………… 
 
(ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ ) 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά  ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ 
ςχετικά αναφζρεται ςτθν Διακιρυξθ). 
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε 
(Ανικει ςτθν με αρικμ. 2406/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ) 

 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ: 
Κατάςτθμα: (Δ/νςθ οδόσ - αρικμόσ Τ.Κ.-τθλ. φαξ) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: 
Ροςό (ςε ευρϊ): 

         Ρροσ το Εφετείο Θεςςαλονίκθσ- 
        Επιτροπι του άρκρ. 64 Ν. 3900/2010 

 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 
Αρικμόσ:.............      Ροςό ςε ευρϊ …….. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ 
των ……………. ΕΥΩ (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ), ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, 
υπζρ τθσ εταιρίασ …………………… (επωνυμία) εδρεφουςασ ……………..(Δ/νςθ) με Α.Φ.Μ……………………., για τθν 
καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό …………….. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν 
κακαριότθτα των κτθρίων που ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ των: 1) Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, 2) 
Υποκθκοφυλακείου Θες/νίκθσ, 3) Εταιρίασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Θεςςαλονίκθσ, 4) Ιατροδικαςτικισ 
Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ,5) Δικαςτικοφ Μεγάρου Βζροιασ, 6) Ειρθνοδικείου Νάουςασ, 7) Ειρθνοδικείου 
Αλεξανδρείασ,8) Ρρωτοδικείου Ζδεςςασ, 9) Ειρθνοδικείου Σκφδρασ, 10) Ρρωτοδικείου Γιαννιτςϊν, 11) 
Ειρθνοδικείου Γιαννιτςϊν, 12) Δικαςτθρίου Ανθλίκων Γιαννιτςϊν-Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων, 13) 
Ειςαγγελίασ Ρλθμ/κων Γιαννιτςϊν, 14) Δικαςτικοφ Μεγάρου Κατερίνθσ, 15) Ειρθνοδικείου Κολινδροφ, 16) 
Ρρωτοδικείου Κιλκίσ-Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Κιλκίσ, 17) Ειρθνοδικείου Κιλκίσ, 18) Ειρθνοδικείου 
Ρολυκάςτρου, 19) Ρρωτοδικείου Σερρϊν, 20) Ειρθνοδικείου Σιντικισ, 21) Ειρθνοδικείου Νιγρίτασ, 22) 
Ειρθνοδικείου οδολίβουσ, 23) Δικαςτικοφ Μεγάρου Χαλκιδικισ, 24) Ειρθνοδικείου Αρναίασ, 25) 
Ειρθνοδικείου Καςςάνδρασ και 26) Ειρθνοδικείου Ν. Μουδανιϊν, που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του 
Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ, που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ (Αρικμόσ ςχετικισ Διακιρυξθσ 2406/2021, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν ςτισ 3-9-2021). 
Το παραπάνω ποςό καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Ρ.Α., ιτοι αξίασ ………… ευρϊ. 
Το ποςό αυτό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ 
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς' εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντι μασ καμιά ιςχφ. 
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ 
(Ανικει ςτθν με αρικμ. 2406/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ) 

 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτθρίων που ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ των: 1) Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, 2) Υποκθκοφυλακείου Θες/νίκθσ, 3) Εταιρίασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων 
Θεςςαλονίκθσ, 4) Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ,5) Δικαςτικοφ Μεγάρου Βζροιασ, 6) 
Ειρθνοδικείου Νάουςασ, 7) Ειρθνοδικείου Αλεξανδρείασ,8) Ρρωτοδικείου Ζδεςςασ, 9) Ειρθνοδικείου 
Σκφδρασ, 10) Ρρωτοδικείου Γιαννιτςϊν, 11) Ειρθνοδικείου Γιαννιτςϊν, 12) Δικαςτθρίου Ανθλίκων 
Γιαννιτςϊν-Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων, 13) Ειςαγγελίασ Ρλθμ/κων Γιαννιτςϊν, 14) Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Κατερίνθσ, 15) Ειρθνοδικείου Κολινδροφ, 16) Ρρωτοδικείου Κιλκίσ - Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν 
Κιλκίσ, 17) Ειρθνοδικείου Κιλκίσ, 18) Ειρθνοδικείου Ρολυκάςτρου, 19) Ρρωτοδικείου Σερρϊν, 20) 
Ειρθνοδικείου Σιντικισ, 21) Ειρθνοδικείου Νιγρίτασ, 22) Ειρθνοδικείου οδολίβουσ, 23) Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Χαλκιδικισ, 24) Ειρθνοδικείου Αρναίασ, 25) Ειρθνοδικείου Καςςάνδρασ και 26) Ειρθνοδικείου Ν. 
Μουδανιϊν, που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν. 
Στθ Θεςςαλονίκθ και ειδικότερα ςτο Δικαςτικό Μζγαρο όπου ςτεγάηεται θ Τριμελισ Επιτροπισ 
Διαχείριςθσ των Επιχορθγιςεων του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ (γραφείο 454), ςιμερα ………………….., 
θμζρα ……………………, οι κάτωκι υπογράφοντεσ, ιτοι Α) τα μζλθ τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ 
Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ (κατ’ άρκρο 64 Ν. 3900/2010): α) …., β) ….. και γ). …. , που ςτο 
εξισ κα καλοφνται, για χάριν ςυντομίασ, «Εργοδότθσ», και Β) θ Εταιρεία με τθν επωνυμία ...................... 
και το διακριτικό τίτλο ............... με Α.Φ.Μ. ..........................τθσ Δ.Ο.Υ. ...................., ςτο εξισ καλοφμενθ 
«Ανάδοχοσ» που εδρεφει ςτθ ............................, Δ/νςθ:......................... Τ.Κ..............., τθλ. ………………………. 
και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. ................. , κάτοικο ..............., 
οδόσ ..................., με ΑΔΤ :........., 
αφοφ ζλαβαν υπόψθ όλα τα ςχετικά με τον εν λόγω διαγωνιςμό τθσ με αρικμ. 2551/2020 Διακιρυξθσ και 
ειδικότερα το κεςμικό πλαίςιο (όπωσ αυτό κα εξειδικευτεί ςτθ ςφμβαςθ) 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΛ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΟΛΒΑΛΑ ΑΡΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΚΑ: 
Οι πρϊτοι των ςυμβαλλομζνων, με τθν πιο πάνω ιδιότθτά τουσ και ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 76/25-6-
2021 (ΑΔΑ: 6ΡΙΘ4ΝΒ-ΑΝ9 και ΑΔΑΜ: 21REQ008832122) απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ Τριμελοφσ 
Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Θες/νίκθσ (θ οποία καταχωρικθκε με α/α 86 ςτο 
βιβλίο εγκρίςεων και πλθρωμϊν τθσ), ανακζτουν ςτθ δεφτερθ ςυμβαλλόμενθ εταιρία και αυτι 
αναλαμβάνει, τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτθρίων που ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ των: 1) 
Δικαςτικοφ Μεγάρου Θεςςαλονίκθσ, 2) Υποκθκοφυλακείου Θες/νίκθσ, 3) Εταιρίασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων 
Θεςςαλονίκθσ, 4) Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ,5) Δικαςτικοφ Μεγάρου Βζροιασ, 6) 
Ειρθνοδικείου Νάουςασ, 7) Ειρθνοδικείου Αλεξανδρείασ,8) Ρρωτοδικείου Ζδεςςασ, 9) Ειρθνοδικείου 
Σκφδρασ, 10) Ρρωτοδικείου Γιαννιτςϊν, 11) Ειρθνοδικείου Γιαννιτςϊν, 12) Δικαςτθρίου Ανθλίκων 
Γιαννιτςϊν-Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων, 13) Ειςαγγελίασ Ρλθμ/κων Γιαννιτςϊν, 14) Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Κατερίνθσ, 15) Ειρθνοδικείου Κολινδροφ, 16) Ρρωτοδικείου Κιλκίσ - Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν 
Κιλκίσ, 17) Ειρθνοδικείου Κιλκίσ, 18) Ειρθνοδικείου Ρολυκάςτρου, 19) Ρρωτοδικείου Σερρϊν, 20) 
Ειρθνοδικείου Σιντικισ, 21) Ειρθνοδικείου Νιγρίτασ, 22) Ειρθνοδικείου οδολίβουσ, 23) Δικαςτικοφ 
Μεγάρου Χαλκιδικισ, 24) Ειρθνοδικείου Αρναίασ, 25) Ειρθνοδικείου Καςςάνδρασ και 26) Ειρθνοδικείου Ν. 
Μουδανιϊν, που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, για δϊδεκα (12) μινεσ. 
Ειδικότερα ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξισ: 
Άρκρο 1° 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αυτισ είναι θ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των 
κτθρίων των παραπάνω αναφερομζνων δικαςτικϊν υπθρεςιϊν, με δικό του κατάλλθλο και εξειδικευμζνο 
ςε παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ μεγάλων κτθρίων, προςωπικό, το οποίο παρζχει, υπό τθν αποκλειςτικι 
ευκφνθ, εξοπλιςμό (προςωπικό, υλικά, μθχανιματα) και οδθγίεσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τισ υπθρεςίεσ 
κακαριςμοφ των εν λόγω κτθρίων όπου ςτεγάηονται οι αντίςτοιχεσ δικαςτικζσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, τισ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρόκειται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ 
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ςχετικι προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ και αναλυτικά περιγράφονται ςτθ ςυγγραφι των γενικϊν και ειδικϊν 
υποχρεϊςεων τθσ εταιρίασ. 
Άρκρο 2ο 
ΛΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ–ΡΑΑΤΑΣΘ-ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ 
Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ άρχεται ……………………. και λιγει ………………. 
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να παραςχεκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι οι υπθρεςίεσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  
Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
Άρκρο 3° 
ΑΜΟΛΒΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΛΜΘΜΑ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΛΣ - ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΕΓΑΣΛΩΝ   
1. ΑΜΟΛΒΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
Θ αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου του ζργου (ςυμβατικό τίμθμα) τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτθρίων όπου ςτεγάηονται οι προαναφερκείςεσ δικαςτικζσ υπθρεςίεσ, 
ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου, ςυνομολογείται ςτο ποςό των ............................. 
ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., των νόμιμων υπζρ του Δθμοςίου και υπζρ τρίτων κρατιςεων 
και των δαπανϊν δθμοςίευςθσ. 
Στο ανωτζρω ποςό περιλαμβάνονται επίςθσ : 
• Θ αμοιβι του προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των 
κτθρίων των ωσ άνω αναφερομζνων ςτθν αρχι τθσ παροφςασ δικαςτικϊν υπθρεςιϊν από τον Ανάδοχο, με 
τισ ανάλογεσ προςαυξιςεισ τουσ, επιδόματα κ.λ.π. που προβλζπονται από τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ του 
κράτουσ και τισ ςχζςεισ μεταξφ εργοδότθ και εργαηόμενου. 
• Πλεσ οι νόμιμεσ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ ωσ και οι νόμιμεσ επιβαρφνςεισ του 
προςωπικοφ προσ τα Ταμεία Αςφάλιςθσ και προσ τρίτουσ κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ εργοδοτικζσ 
επιβαρφνςεισ (αποηθμίωςθ απολφςεωσ κλπ.) για το προςωπικό αυτό. 
• Τα τζλθ χαρτοςιμου. 
• Γενικά ζξοδα, διοικθτικό κόςτοσ και όφελοσ (εργολαβικό κζρδοσ) του αναδόχου. 
• Οι δαπάνεσ για τθ ςυντιρθςθ, λειτουργία και διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των τυχόν εργαλείων, 
ςυςκευϊν, μικροχλικϊν κ.λ.π. που κα διακζςει ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
• Το κόςτοσ των αναλωςίμων. 
• Κάκε δαπάνθ για τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ που επζρχεται ςτισ εγκαταςτάςεισ και 
τον εξοπλιςμό τθσ Υπθρεςίασ, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε 
ηθμιά, θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία, ανεπιτθδειότθτα του Αναδόχου και του προςωπικοφ 
του, ι ςε μθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων. 
• Κάκε δαπάνθ για αποηθμίωςθ και αςφαλιςτικι κάλυψθ από ατφχθμα ςε βάροσ του προςωπικοφ 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, του ΕΓΟΔΟΤΘ, των επιςκεπτϊν, και παντόσ τρίτου, κακϊσ και των άλλων εγκαταςτάςεων 
και περιουςιακϊν ςτοιχείων του ΕΓΟΔΟΤΘ ι παντόσ τρίτου, που κα προκλθκεί από τον Ανάδοχο ι το 
προςωπικό του. 
• Εν γζνει κάκε δαπάνθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και κάκε δαπάνθ 
μθ αναφερόμενθ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ που είναι απαραίτθτθ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ. 
 Δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κάκε δαπάνθ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν που 
οφείλονται ςε περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του ΕΓΟΔΟΤΘ *προςωπικό, ςυνεργάτεσ, εξοπλιςμόσ, εργαςίεσ 
που ανικουν ςτθν ευκφνθ του ΕΓΟΔΟΤΘ κλπ.+ ι ανωτζρασ βίασ ι υπαιτιότθτασ τρίτων. Για κάκε τζτοιου 
είδουσ δαπάνθ, κα ςυντάςςεται αναλυτικι ζκκεςθ από τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ, οφτωσ ϊςτε 
να εγκρικεί θ ςχετικι δαπάνθ. 
2. ΤΛΜΘΜΑ-ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ-ΚΑΤΘΣΕΛΣ: 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε δεδουλευμζνου μινα για το 1/12 του ςυνολικοφ 
ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ (μθνιαίο τίμθμα, το οποίο ανζρχεται ςε (…€) ευρϊ. Σθμειϊνεται ότι από το 
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πρϊτο τιμολόγιο, κα αφαιρεκοφν τα ιδθ πλθρωμζνα από τθν Επιτροπι ζξοδα δθμοςίευςθσ του εν λόγω 
διαγωνιςμοφ. 
Θ πλθρωμι κα γίνεται με τραπεηικι επιταγι, εξοφλοφμενθ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, μετά τθν 
ζγγραφθ πιςτοποίθςθ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακαριςμοφ των κτθρίων όπου ςτεγάηονται οι 
προαναφερκείςεσ Δικαςτικζσ υπθρεςίεσ, των αρμόδιων προσ τοφτο επιτροπϊν, που κα οριςκοφν από τισ 
Υπθρεςίεσ αυτζσ και τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο του ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ Υπθρεςιϊν. 
Το τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν επί πιςτϊςει πρζπει να φζρει υπογραφι του εκδότθ και να εκδίδεται 
ςτθν παρακάτω επωνυμία: 

ΕΦΕΤΕΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
26θσ Οκτωβρίου 3-5, 

Τ.Κ. 54626 Κεςςαλονίκθ 
ΑΦΜ: 997761715-Δ.Ο.Υ. Αϋ Κεςςαλονίκθσ 

 
Για τισ ανάγκεσ τθσ πλθρωμισ του ζργου, οι εργαςίεσ κάκε μινα κεωροφνται αυτοτελζσ τμιμα του 

ζργου μθ ςυνδεόμενο κακ' οιονδιποτε τρόπο με τισ εργαςίεσ των άλλων μθνϊν. 
 Από το ποςό τθσ μθνιαίασ αμοιβισ κα γίνεται παρακράτθςθ όλων των νόμιμων κρατιςεων οι οποίεσ 
βαρφνουν τον ανάδοχο, ωσ και κάκε νόμιμθσ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ και κράτθςθσ υπζρ Νομικϊν 
Ρροςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν ωσ επίςθσ και κάκε άλλθσ επιβάρυνςθσ, όπωσ κάκε φορά αυτζσ 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ 
υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο Ανάδοχοσ ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
α) κράτθςθ φψουσ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα 
με το άρκρο 44 του Ν. 4605/1-4-2019 (Αϋ 52) ωσ ιςχφει, το οποίο αντικατζςτθςε το ζβδομο εδάφιο τθσ 
παρ. 3 του άρκρ. 4 του Ν. 4013/2011 (Αϋ 204)+, θ οποία υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου ιτοι 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. ιτοι 20%. 
β) κράτθςθ φψουσ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ 
Εκδίκαςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με το άρκρο 350 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχφει, θ 
οποία υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ιτοι 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά 
υπζρ Ο.Γ.Α. ιτοι 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται επίςθσ, θ προβλεπόμενθ παρακράτθςθ προκαταβολισ όρου ειςοδιματοσ 
του άρκρου 64 του ν. 4172/2013, θ οποία είναι 8% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν. 

Ο Φ.Ρ.Α. (24%) βαρφνει τθν Υπθρεςία. 
 Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει, ςε κάκε πλθρωμι, ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ μιςκοδοςίασ των 
εργαηομζνων του, Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ (ΑΡΔ) με αντίγραφο αποδεικτικοφ υποβολισ τθσ, κακϊσ 
και φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, ωσ και κάκε άλλο ζγγραφο/δικαιολογθτικό, κρικεί 
απαραίτθτο από τθν υπθρεςία. 
3. ΡΟΛΟΤΘΤΑ ΕΓΑΣΛΩΝ: 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται από τον ανάδοχο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Β 
και Γ), τθν από ……………… προςφορά του αναδόχου και τισ οδθγίεσ των Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν. 
Άρκρο 4° 
ΚΥΩΣΕΛΣ -ΡΟΛΝΛΚΕΣ ΘΤΕΣ -ΕΚΡΤΩΣΘ  
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ ι δεν πραγµατοποιεί, όπωσ οφείλει, ςφμφωνα με τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ και τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, τθν παροχι των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτα προαναφερκζντα είκοςι ζξι (26) 
δικαςτικά καταςτιματα αρμοδιότθτασ τουσ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ τυχόν 
γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 
επίςθσ, εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
τυχόν παρατάςεων. 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
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οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθ ςχετικι 
ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του 
Εφετείου Θεςςαλονίκθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ προςζλκει και δεν προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, κα κινθκεί θ 
διαδικαςία κιρυξισ του ωσ ζκπτωτου.  
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Τριμελοφσ 
Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Θες/νίκθσ μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι προβλεπόμενεσ, ςτισ αναλογικά εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ του άρκρου 203 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που τυχόν χορθγικθκε,  
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων, εφ’ όςον χωροφν οι προχποκζςεισ 
εφαρμογισ του άρκρου. 
 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ 
ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
Οι ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθ ςφμβαςθ όταν: α) θ ςφμβαςθ δεν 
υπογράφθκε με ευκφνθ του Δθμοςίου και β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.  
Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ δφναται να κθρφξει ζκπτωτο τον 
ανάδοχο για παραβίαςθ οποιουδιποτε άρκρου τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο Εργοδότθσ διατθρεί το δικαίωμα να λφςει τθ ςφμβαςθ κθρφςςοντασ ζκπτωτο τον Ανάδοχο ςε όποιο 
ςτάδιο και αν βρίςκεται θ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, μετά από μθνιαία προειδοποίθςι του, αν 
διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται από μζροσ του Αναδόχου οι όροι που ζχουν οριςτεί. 
Θ κιρυξθ Αναδόχου ωσ ζκπτωτου επιφζρει τισ εξισ επιπλζον ςυνζπειεσ: 
1. Τθ ςε βάροσ του αναδόχου διενζργεια νζασ μειοδοτικισ διαδικαςίασ, επιβαρυνόμενου τοφτου 
(αναδόχου) με τθν τυχόν επιπλζον διαφορά τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ του νζου αναδόχου, θ διαφορά, 
δε, αυτι κα ειςπράττεται από Εφετείο Θεςςαλονίκθσ-Επιτροπι Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ. 
2. Σε περίπτωςθ χαμθλότερθσ τιμισ, θ διαφορά τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ του νζου αναδόχου παραμζνει 
προσ όφελοσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ-Επιτροπι Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ. 
3. Τθν αποβολι του αναδόχου από το ζργο του κακαριςμοφ των κτθρίων των προαναφερόμενων 
Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν. 
Άρκρο 5° 
ΕΛΔΛΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ -ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΓΟΥ -ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΧΩΩΝ 
2. ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΧΩΩΝ) 
(Ππωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γ τθσ με αρικμό 2553/2019 προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, 
το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ). 
Άρκρο 6° 
ΓΕΝΛΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ   
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(Ππωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β τθσ με αρικμό 2551/2020 προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, 
το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ). 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  
Άρκρο 7° 
ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
Για τθν άρτια, άριςτθ και πιςτι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν με 
αρικμό …………. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ …………… (τράπεηα ι άλλο πιςτωτικό ίδρυμα), 
ποςοφ ………………….. (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ) ευρϊ, θ οποία αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του 
ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., και ιςχφει μζχρι ………………………… 
Θ παραπάνω εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν πάροδο του ςυμβατικοφ χρόνου 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 
Άρκρο 8° 
ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 7 τθσ με αρ. 2551/2020 Διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ. 
ΑΚΟ 9ο  
ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ 
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται ζναντι αλλιλων για τθν ακζτθςθ των όρων τθσ παροφςασ ι τθν 
αδυναμία τουσ να εκπλθρϊςουν υποχρεϊςεισ τουσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, ςτθν περίπτωςθ που θ 
ακζτθςθ ι θ αδυναμία τουσ αυτι οφείλεται ςε γεγονόσ ανωτζρασ βίασ. Ο Ανάδοχοσ που επικαλείται 
ανωτζρα βία υποχρεοφται, ςφμφωνα με το άρκρο 204 του Ν. 4412/2016, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
Άρκρο 10° 
ΥΡΕΓΟΛΑΒΛΑ  
Δεν επιτρζπεται θ από τον Ανάδοχο ανάκεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο 
τθσ εκτζλεςθσ αυτισ, ςε υπεργολάβο του οποίου τα πλιρθ ςτοιχεία, ικανότθτεσ, ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ 
που κα αναλάβει κ.λ.π ςχετικζσ πλθροφορίεσ, δεν ζχουν εξαρχισ δθλωκεί ςτο αντίςτοιχο μζροσ του ΕΕΕΣ. 
Κατά τα λοιπά, ιςχφουν για τθν υπεργολαβικι ανάκεςθ, όλα τα ςχετικά οριηόμενα ςτο αρκ. 131 του Ν. 
4412/2016 ωσ ιςχφει. 
Άρκρο 11° 
ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΛΜΩΝ  
Θ αναπροςαρμογι τιμϊν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται. 
Άρκρο 12° 
ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ  
Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και περιζχει όλεσ τισ ςυμπεφωνθμζνεσ υποχρεϊςεισ και 
τα δικαιϊματα των ςυμβαλλομζνων. 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ρθτά από τθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται αυτοδικαίωσ οι όροι τθσ 
προκιρυξθσ, τθσ υποβαλλόμενθσ προςφοράσ του «Αναδόχου» και τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, κακϊσ και οι διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
Ελλείψει φιλικοφ διακανονιςμοφ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, οποιαδιποτε διαφορά προκφψει κα 
διακανονιςκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ Ελλθνικι νομοκεςία. 
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Αρμόδια για τθν επίλυςθ τυχόν αντιδικίασ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, ορίηονται τα Δικαςτιρια τθσ 
Θεςςαλονίκθσ. 
Άρκρο 13ο 
ΛΟΛΡΟΛ ΟΟΛ  
Ο ανάδοχοσ, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και όχι αργότερα από δφο (2) εβδομάδεσ από τθν 
εγκατάςταςθ του, υποχρεϊνεται να προςκομίςει αντίγραφο τθσ κεωρθμζνθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
κατάςταςθσ του κατά τόπουσ (δθλ. ανά δικαςτικό κατάςτθμα) προςωπικοφ που κα απαςχολεί ςτουσ 
χϊρουσ των προαναφερόμενων Δικαςτικϊν Υπθρεςιϊν, ενϊ για κάκε τυχόν αλλαγι προςωπικοφ που κα 
πραγματοποιείται κατά τθ ςυμβατικι διάρκεια του ζργου, ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι κα προςκομίηει τθν 
εκάςτοτε κάκε φορά ιςχφουςα (κατάςταςθ). 
Θα προςκομίςει επίςθσ κατά τα ανωτζρω, επικυρωμζνεσ φωτοτυπίεσ των αςφαλιςτικϊν βιβλιαρίων του 
απαςχολοφμενου ςτο εν λόγω ζργο προςωπικοφ και προκειμζνου περί αλλοδαποφ προςωπικοφ και τισ 
κάρτεσ εργαςίασ.  
Ο Ανάδοχοσ, υποχρεϊνεται με τθν ζναρξθ παροχισ των υπθρεςιϊν, να αναρτά το πρόγραμμα των 
απαςχολουμζνων (ανά δικαςτικό κατάςτθμα) ςτθν κακαριότθτα, ςε εμφανζσ ςθμείο των κτθρίων των 
κατά τόπουσ υπθρεςιϊν όπου κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ κακαριςμοφ. 
Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ανεπιφυλάκτωσ ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ κακϊσ και ςε όλα τα ςχετικά και ςυνθμμζνα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, των οποίων όλων 
ανεξαιρζτωσ ζλαβε γνϊςθ και με τα οποία ςυμφωνεί. 
Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ρθτά ότι αναλαμβάνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 
Φζρει δε εισ ολόκλθρον, αλλθλεγγφωσ και απεριορίςτωσ τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ του ςυμβατικοφ 
ςκοποφ μετά των παρεπομζνων αυτοφ υποχρεϊςεων. Κατά τον ίδιο τρόπο εγγυάται τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ αναφερόμενουσ όρουσ και επιβαρφνεται με τισ ενδεχόμενεσ κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ. 
Τζλοσ και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ επαναλαμβάνουν τθ διλωςθ ότι αποδζχονται όλουσ τουσ 
παραπάνω όρουσ και ςυμφωνίεσ ανεπιφφλακτα και κεωροφν τθ ςφμβαςθ ζγκυρθ και ιςχυρι. 
Για βεβαίωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία, αφοφ αναγνϊςκθκε και 
βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 
Αντίγραφα τθσ ςφμβαςθσ αυτισ κοινοποιοφνται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. 
 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ  
 

1) Θ ΕΡΛΤΟΡΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΘΣ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΘΣ       2) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
                 ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΛΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 
α) 

β)  

γ) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Η 

(Ανικει ςτθν με αρικμ. 2406/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ) 

 

ΕΝΛΑΛΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 

 

(βλ. ςυνθμμζνο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf, 

το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Θ 

(Ανικει ςτθ με αρικμ. 2406/2021 Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ)  

ΡΛΝΑΚΑΣ- ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

Α/Α ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
ΑΛΚΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΓΑΤΟ

ΩΑΣ 

ΜΘΝΛΑΛΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤ’ 
ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΜΘΝΛΑΛΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΕΤΘΣΛΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

 ΕΓΑΤΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ      

1 
ΜΙΚΤΕΣ ΑΡΟΔΟΧΕΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΡΛΘΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 

     

2 
ΜΙΚΤΕΣ ΑΡΟΔΟΧΕΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΜΕΙΚΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 

     

3 ΕΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΕΣ      

4 
ΚΟΣΤΟΣ ΔΩΩΝ ΡΑΣΧΑ-
ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (περιλαμβάνει τισ 
εργοδ. Ειςφορζσ) 

     

5 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
(περιλαμβάνει τισ εργοδ. Ειςφορζσ) 

     

6 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ ΑΔΕΙΑΣ-
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ 
ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΘ 
ΑΔΕΙΑ 

     

7 ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘΣ ΑΡΟΛΥΣΘΣ      

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΑΤΛΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Α)      

       

 ΛΟΛΡΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΟΣΤΟΥΣ      

8 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

     

9 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΓΕΝΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ, 
ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΘΧΑΝ/ΤΩΝ, ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΘΤ. ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ, ΕΝΔΥΣΘΣ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΘΣ, ΛΟΙΡΑ 
ΑΡΟΒΛΕΡΤΑ ΕΞΟΔΑ 

     

10 ΕΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΔΟΣ      

11 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΥΡΕ ΤΙΤΩΝ 
ΕΡΙ ΤΘΣ ΚΑΘΑΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ ΡΟ 
Φ.Ρ.Α. (αναλυτικά ςτο αρκ. 13 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ) 

     

12 ΑΛΛΕΣ ΕΡΙΒΑΥΝΣΕΙΣ      

 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΛΡΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ 

ΚΟΣΤΟΥΣ (Β) 
     

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΚΑΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΤΘΣΛΩΣ (Α)+(Β) 
     

13 Φ.Ρ.Α. (Γ)      

 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΕΤΘΣΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(Α)+(Β)+(Γ) 
     

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 21-357584-001
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2021/S 131-347530

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.efeteio-thess.gr
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οδός και αριθμός: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3-5
Ταχ. κωδ.: 54626
Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ
Τηλέφωνο: 2313311334
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: efeteio.promithies@thess-courts.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύντομη περιγραφή:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, με 
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού (CPV 90911200-8) των κτηρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των 
παρακάτω εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ήτοι: 1) Δικαστικού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης, 2) Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, 3) Εταιρίας Προστασίας 
Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, 4) Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, 5) Δικαστικού 
Μεγάρου Βέροιας, 6) Ειρηνοδικείου Νάουσας, 7) Ειρηνοδικείου Αλεξανδρείας, 8) 
Πρωτοδικείου Έδεσσας, 9) Ειρηνοδικείου Σκύδρας, 10) Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, 11) 
Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, 12) Δικαστηρίου Ανηλίκων Γιαννιτσών-Υπηρεσίας 
Επιμελητών Ανηλίκων, 13) Εισαγγελίας Πλημ/κων Γιαννιτσών, 14) Δικαστικού Μεγάρου 
Κατερίνης, 15) Ειρηνοδικείου Κολινδρού, 16) Πρωτοδικείου Κιλκίς-Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Κιλκίς, 17) Ειρηνοδικείου Κιλκίς, 18) Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου, 19) 
Πρωτοδικείου Σερρών, 20) Ειρηνοδικείου Σιντικής, 21) Ειρηνοδικείου Νιγρίτας, 22) 
Ειρηνοδικείου Ροδολίβους, 23) Δικαστικού Μεγάρου Χαλκιδικής, 24) Ειρηνοδικείου 
Αρναίας, 25) Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας και 26) Ειρηνοδικείου Ν. Μουδανιών.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 2406/30-6-2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:
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Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών
Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
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Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 26

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν το εξής:

Έτος
-

Αριθμός
-

Έτος
-

Αριθμός
-

Έτος
-

Αριθμός
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
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εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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