
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: 26

ης
 Οκτωβρίου 3-5 

Τ.Κ.:  54626 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2313 311454 
Fax: 2313 311452 
Πληρ.: Α. Σαμαράς 
             Π. Κολιούση   
e-mail: efeteio.promithies@thess-courts.gr 

                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                           Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 
 

Αριθμ. πρωτ.: 2602 
Θεσσαλονίκη 24-7-2020  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Φορέας: ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή: 
Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεως του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή  

Ημ/νία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Tρίτη 11 Αυγούστου 2020 

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 
Εφετείο Θεσσαλονίκης 
26ης Οκτωβρίου 3-5, 

3ος όροφος, γραφείο 323 

Προϋπολογισμός Δαπάνης έτους 2020: 
11.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
 

Γενική περιγραφή έργου: 
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας σε 
σαράντα οκτώ (48) εποπτευόμενους φορείς του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης 

ΚΑΕ 
1381.001 

Είδη υγιεινής ή καθαριότητας-Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού 

CPV 
39830000-9 (προϊόντα καθαρισμού) 

 

 

ΑΔΑ: 9ΦΨΦ4ΝΒ-Η4Ι





2η σελ. της 2602/2020 ανακοίνωσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1] Το άρθρο 64 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213), 
2] Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει μετά την τροποπ. με το Ν. 
4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον 
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 227) 
3] Τα οριζόμενα α) στη με αριθ. πρωτ. 4684/14-3-2019 (ΑΔΑ: 63ΞΗ46ΨΧΥΙ-Γ1Τ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με την οποία εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και των δικαστικών υπηρεσιών αρμοδιότητάς του και β) στη 
με αριθ. πρωτ. 100260/17-11-2011 (ΑΔΑ: 4576Ω-Δ99) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία ορίζεται ο τρόπος διαχείρισης 
της επιχορήγησης των Δικαστηρίων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., 
4] Το με αριθμό 8/19-6-2020 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, με το οποίο εγκρίθηκε πίστωση ύψους έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού 
λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης και συγκεκριμένα σε βάρος 
του ΚΑΕ 1381.001, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε 48 εποπτευόμενους 
φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
5] Τη με αριθμ. πρωτ. 80/24-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ374ΝΒ-2ΧΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 85 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της, 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

τη συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού στους 48 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης που αναφέρονται 
παρακάτω, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιµή για το σύνολο των ειδών που 
περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

1. Χαρτί WC δίφυλλο απλό των 180 gr 12αδα 

2. Χαρτί κουζίνας των 750 gr. τεμάχιο 

3. Χειροπετσέτα ζικ ζακ πακέτο 200 φύλλων τεμάχιο 

4. Χλωρίνη παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 4 lit τεμάχιο 

5. Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο  χωρητικότητας 

1000 ml 

τεμάχιο 

6. Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lit) τεμάχιο 

7. Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο (4 lit) τεμάχιο 

8. Πιγκάλ κλειστό με βουρτσάκι πλαστικό τεμάχιο 

9. Χαρτοδοχείο WC πλαστικό χωρητικότητας 5 lit τεμάχιο 
 

O καθένας από τους 48 κάτωθι αναφερόμενους εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης θα 
προμηθευτεί στη συνέχεια από τη μειοδότρια εταιρία, είδη και ποσότητες ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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3η σελ. της 2602/2020 ανακοίνωσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

19.  

 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΛΗΜ/ΚΩΝ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

6 15 0 0 0 2 0 1 0 

α/α  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

                                    ΕΙΔΗ 
             ΕΥΠΡΕΠΙ-     
         ΣΜΟΥ &  

            ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 
Χαρτί 

WC 2φυλλο 
απλό των 

180 
gr/12αδα 

 
Χαρτί 

κουζίνας των 
750 gr 

 
Xειροπετσ
έτα ζικ-ζακ 

πακέτο 
200 

φύλλων 

 
Χλωρίνη 

παχύ- 
ρευστη σε 
πλαστική 

φιάλη 
4 lit 

 
Υγρό 

καθ/σμού 
τζαμιών 

σε 
πλαστικό 

δοχείο 
των 

1000 ml 

 
Υγρό 

κρεμο- 
σάπουνο 

σε 
πλαστικό 

δοχείο 
των 4 lit 

 
Υγρό 

γενικού 
καθαρισμού

σε δοχείο 
των 4 lit 

 
Πιγκάλ 
κλειστό 

με 
βουρτσάκι 
πλαστικό 

 
Δοχείο 

χαρτιών 
WC 

πλαστικό 
των 5 lit 

1.  ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

350 0 0 0 0 25 0 2 2 

2.  
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 144 0 0 0 2 10 0 0 0 

3.  

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

12 12 4 4 4 4 0 1 0 

4.  ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16 10 350 0 0 8 0 0 0 

5.  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

0 40 100 2 0 4 0 0 0 

6.  
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

12 16 80 24 0 5 4 0 0 

7.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΡΩΓΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

4 4 4 2 0 2 1 0 0 

8.  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

24 4 0 2 0 5 0 0 0 

9.  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

16 64 0 15 28 10 16 0 0 

10.  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

5 10 0 0 0 0 0 0 0 

11.  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

6 3 3 0 0 1 0 0 0 

12.  ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

7 24 0 0 0 4 10 0 0 

13.  
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

60 20 8 0 0 5 0 0 0 

14.  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

15 20 2 8 5 8 0 1 0 

15.  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

10 20 0 2 3 5 0 0 0 

16.  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΕΔΕΣΣΑΣ-YEKA 
3 1 1 1 1 1 1 0 0 

17.  
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΣΚΥΔΡΑΣ 3 6 6 0 0 0 0 0 0 

18.  
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
4 2 2 0 0 0 0 0 0 
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4η σελ. της 2602/2020 ανακοίνωσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

20.  

 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 50 20 4 0 6 0 0 0 

21.  

 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15 10 10 3 0 5 0 0 0 

22. 2
2 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ -

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  

3 1 0 0 0 1 0 0 1 

23.  

 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΛΗΜ/ΚΩΝ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

10 30 0 2 0 1 0 0 0 

24.  

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 35 0 42 0 0 4 0 0 0 

25.  

 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 48 24 50 0 0 10 0 0 0 

26.  

 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25 15 15 0 0 6 0 0 0 

27.  

 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 5 3 3 0 0 0 0 0 0 

28.  

 
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 15 4 12 3 0 2 1 0 0 

29.  

 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 15 15 0 3 0 6 0 0 0 

30.  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 

31.  

 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΛΗΜ/ΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

16 30 0 0 0 9 0 2 0 

32.  

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΚΙΛΚΙΣ 20 45 15 0 0 6 0 0 0 

33.  

 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΚΙΛΚΙΣ 12 16 0 3 2 5 0 0 0 

34.  

 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 15 12 5 1 0 2 0 0 0 

35.  

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΛΗΜ/ΔΙΚΩΝ 

ΚΙΛΚΙΣ 
25 30 0 0 0 8 0 0 0 

36.  

 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 

ΣΕΡΡΩΝ 32 24 16 0 0 1 0 0 0 

37.  

 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΣΕΡΡΩΝ 10 8 0 4 0 4 0 0 0 
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5η σελ. της 2602/2020 ανακοίνωσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

38.  

 
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ 

ΣΕΡΡΩΝ 8 6 0 3 0 2 0 0 0 

39.  

 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ 6 10 4 3 1 4 0 0 0 

40. 0 

 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΝΙΓΡΙΤΑΣ 7 10 4 3 1 4 0 0 0 

41.  

 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 3 5 10 1 0 1 0 0 0 

42. 0 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΛΗΜ/ΔΙΚΩΝ 
ΣΕΡΡΩΝ 

20 20 0 0 0 8 0 0 0 

43. 4
1 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

60 40 40 0 0 5 0 0 0 

44. 4
2 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΑΡΝΑΙΑΣ 

10 7 0 3 1 3 0 1 0 

45. 4
3 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

6 6 6 0 0 4 0 1 1 

46. 4
4 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΝΕΩΝ 

ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
12 12 0 3 1 2 1 0 1 

47. 4
5 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 15 4 12 0 0 3 0 0 0 

48. 4
6 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΛΗΜ/ΔΙΚΩΝ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

50 15 24 3 0 3 0 0 0 

 ΣΥΝΟΛΑ 1202 724 849 103 50 215 35 10 6 

 

 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για 
την κάλυψη των αναγκών όλων των ανωτέρω δικαστικών καταστημάτων ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες ευρώ 
(11.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και κρατήσεων. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο 

γραφείο 323, 3ος όροφος του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση: Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης 

Οκτωβρίου 3-5, Τ.Κ. 54626) και όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν 

τις προσφορές τους, το αργότερο µέχρι τις 10-8-2020, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 µ.μ., στο κατάστημα 

του Εφετείου Θεσσαλονίκης, γραφείο 454, τηλ. 2313 311454 και φαξ 2313 311452. 

 Η προσφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό του, ή 

ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. 
 Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ουδεµία ευθύνη φέρουμε για τον χρόνο και το 
περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 

 
Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
1) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 
2) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
3) Συνεταιρισµοί 
εφόσον όλοι οι παραπάνω, πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16 (άρθρ. 19, 25).  
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Β) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ και ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
 
Η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την πλήρη γνώση και την απόλυτη συμφωνία του προσφέροντος με 

όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. 

Η προσφορά, η οποία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα ή σε 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ. 
 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία 
γ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στον ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ήτοι: 
 
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο οικονομικός φορέας αναγράφει τα 
στοιχεία της εν λόγω ανακοίνωσης, στην οποία συμμετέχει με την προσφορά του και να δηλώνει: 
α) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, 
η δε προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής και β) ότι δεν έχει αποκλεισθεί 
από διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κατά τα άρθ. 73-74 του Ν. 4412/16 και δεν έχει 
υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 
 

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη του είναι σύμφωνα με όλους τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση και ότι η 
προσφορά του ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής της. 
 

3) Οικονομική προσφορά για τα συγκεκριμένα παρεχόμενα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, 
στην οποία θα αναγράφονται, για κάθε είδος, η τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. καθώς και η συνολική 
προσφερθείσα τιμή για τη συνολική ποσότητα κάθε είδους χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α. (βλ. 
παρακάτω Υπόδειγμα οικ. προσφοράς) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
μέτρησης 

Προσφ. τιμή ανά 
μονάδα μέτρησης 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολική 
ποσότητα 

Προσφ. τιμή για 
συνολική ποσότητα 

χωρίς Φ.Π.Α. 

1. Χαρτί WC δίφυλλο απλό των 

180 gr 

12αδα    

2. Χαρτί κουζίνας των 750 gr τεμάχιο    

3. Χειροπετσέτα ζικ ζακ πακέτο 

200 φύλλων 

τεμάχιο    

4. Χλωρίνη παχύρρευστη σε 

πλαστική φιάλη 4 lit 

τεμάχιο    

5. Υγρό καθαρισμού τζαμιών 
σε πλαστικό δοχείο  

χωρητικότητας 1000 ml 

τεμάχιο    

6. Υγρό κρεμοσάπουνο σε 

πλαστικό δοχείο (4 lit) 

τεμάχιο    
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7. Υγρό γενικού καθαρισμού 

δοχείο (4 lit) 

τεμάχιο    

8. Πιγκάλ κλειστό με 

βουρτσάκι πλαστικό 

τεμάχιο    

9. Χαρτοδοχείο WC πλαστικό 

χωρητικότητας 5 lit 

τεμάχιο    

   Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α  

   Φ.Π.Α. 24%  

   Σύνολο με Φ.Π.Α.  

 
Η συνολική προσφερόμενη τιμή για όλα τα απαιτούμενα είδη, χωρίς Φ.Π.Α., θα ληφθεί υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό 
Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν αυθημερόν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να της τα παρέχουν. 

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, 
διαγραφές, προσθήκες, κλπ., η δε αρµόδια επιτροπή θα πρέπει, κατά τον έλεγχο, να µονογράψει τις τυχόν 
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά να επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης 

της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στις 11-8-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο 

γραφείο 323.  

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης : 
• Φορολογική ενημερότητα (για φορείς κεντρικής διοίκησης) 
• Ασφαλιστική ενημερότητα  
• Ποινικό/-ά μητρώο/-α ανάλογα με τη νομική του μορφή, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν έγκαιρα και προσηκόντως από τον 
υποψήφιο ανάδοχο, καλείται ο αμέσως επόμενος κατά τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, μέχρις 
εξαντλήσεως του σχετικού πίνακα. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά 
αυτά, τότε η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στη «Διαύγεια» στο σύνδεσμο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

 
Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα προς προμήθεια είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να 
τηρούν τους κανόνες υγιεινής, διάθεσης και εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και να είναι σύμφωνα 
με τις παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές: 
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α/α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Χαρτί WC δίφυλλο απλό των 180 gr Χαρτί υγείας 180 gr δίφυλλο, λευκασμένος χημικός πολτός 
υδατοδιαλυτός 

2 Χαρτί κουζίνας των 750 gr Χαρτί λευκό με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό με 
μεγάλη απορροφητικότητα 

3 Χειροπετσέτα ζικ ζακ πακέτο 200 φύλλων Χειροπετσέτες 200 φύλλων λευκές, επαγγελματικού τύπου. 
Μαλακή και απορροφητική από καθαρή χαρτομάζα 

4 Χλωρίνη παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 4 lt Διάλυμα, καθαριστικό, απολυμαντικό επιφανειών κατάλληλο για 
απολύμανση και λεύκανση σε συμπυκνωμένη παχύρευστη μορφή, 
με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νάτριο και σύμφωνο 
με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

5 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό 
δοχείο χωρητικότητας 1000 ml 

Υγρό για τζάμια, καθρέπτες και άλλες παρόμοιες επιφάνειες, με 
ειδική σύνθεση που να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει 
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και στέγνωμα. 
Σύμφωνο με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

6 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 4 lt Υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών με ισορροπημένο PH, σε 
συσκευασία 4 lt. 

7 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο (4 lt) Υγρό γενικού καθαρισμού σε συσκευασία 4 lt, σύμφωνο με οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

8 Πιγκάλ κλειστό με βουρτσάκι πλαστικό Βουρτσάκι τουαλέτας πιγκάλ με θήκη από πλαστικό ανθεκτικό για 
τον καθαρισμό τουαλετών 

9 Χαρτοδοχείο WC πλαστικό Δοχείο τουαλέτας από ανθεκτικό πλαστικό χωρητικότητας 5 λίτρων 
ανοιχτό (χωρίς καπάκι) 

 

Δ) ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την 
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

 
Ε) ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν α) όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους κ.λ.π.), οι οποίες 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Καθώς κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια 

ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

ΣΤ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά, με 
έξοδα του προμηθευτή, σε καθέναν από τους αναφερόμενους στην αρχή της παρούσας 
εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου, ο 
οποίος θα παρέχει όλα τα τεχνικά μέσα που τυχόν χρειαστούν για τη μεταφορά και παράδοσή τους (π.χ. 
καρότσια, παλετοφόρα, κλάρκ κ.λ.π) και θα ευθύνεται επίσης για την άμεση αποκατάσταση 
οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί από το προσωπικό ή τους συνεργάτες του κατά τη διαδικασία των 
παραδόσεων, στα κτήρια και τις υποδομές των δικαστικών υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος φέρει επίσης την 
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αποκλειστική ευθύνη αποζημίωσης για περιπτώσεις ατυχήματος του προσωπικού ή των συνεργατών του 
ή και οποιουδήποτε τρίτου, κατά τη διάρκεια των παραδόσεων των συμβατικών υλικών. Τα είδη 
καθαριότητας και ευπρεπισμού θα παραδοθούν στους χώρους και στους ορόφους που θα υποδειχθούν 
στον Ανάδοχο από τους υπεύθυνους των Υπηρεσιών-εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης. 

 

Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει την Υπηρεσία και 

να δικαιολογήσει την καθυστέρηση αυτή. 
Οι προς παράδοση ποσότητες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, όταν παραδίδονται στην Υπηρεσία, 
θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί µε απόφαση των προϊσταμένων των 
κατά τόπους καταστημάτων, η οποία (Επιτροπή) θα συντάσσει το πρωτόκολλο παραλαβής υλικού-
βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας και θα τα αποστέλλει στη συνέχεια στο Εφετείο 
Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ειδικό Γραφείο Προμηθειών), μαζί με το πρωτότυπο δελτίο αποστολής του 
προμηθευτή και τη βεβαίωση καταχώρισης στο βιβλίο υλικού της Υπηρεσίας, προκειμένου να γίνει η 
πληρωμή του. 

 
Ζ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο: 
Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επανάληψή της με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της ανακοίνωσης, 
Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 106 του Ν.4412/2016. 

 
Η) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου, για το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα, θα γίνει μετά την παράδοση, έλεγχο 
και οριστική παραλαβή της συνολικής ποσότητας των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε όλους 
τους εποπτευόμενους φορείς, με τραπεζική επιταγή, εξοφλούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά 
την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της έγγραφης πιστοποίησης καλής εκτέλεσης της 
εν λόγω προμήθειας από τις αρμόδιες προς τούτο Επιτροπές των προαναφερόμενων Δικαστικών 
Υπηρεσιών καθώς και την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν. 4412/2016. 
Από το ποσό της συνολικής αμοιβής θα γίνει παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων, οι οποίες βαρύνουν 
τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις και ιδίως: α) κράτηση 0,06% υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και β) κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), οι οποίες υπολογίζονται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Οι ανωτέρω κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π. και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου. 
Επίσης, σε βάρος του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση του νόμιμου φόρου εισοδήματος 4% επί του 
καθαρού ποσού πληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γγ΄ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 167 23.7.2013). 

 
Το τιµολόγιο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εκδίδεται στο όνομα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, επάγγελμα: Δικαστήρια, 
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 3-5, Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη, και Α.Φ.Μ. 997761715- Δ.Ο.Υ. Α΄ 
Θεσσαλονίκης και υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαραίνουν αποκλειστικά. 

 
Θ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών βρεθεί στο σύνολό τους ή σε µέρος αυτών ακατάλληλο 
υλικό, το οποίο δεν µπορεί να χρησιμοποιηθεί, η επιτροπή παραλαβής θα απορρίπτει την ακατάλληλη 
ποσότητα και ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση αυτής (με δικά του έξοδα), µε ίση 
ποσότητα που θα πληροί τους όρους. 

Σε περίπτωση που και µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών βρεθεί στο σύνολό 

τους ή σε µέρος αυτών ακατάλληλο υλικό, το οποίο δεν µπορεί να χρησιμοποιηθεί, η επιτροπή παραλαβής 
θα απορρίπτει την ακατάλληλη ποσότητα και ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση αυτής (με 
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δικά του έξοδα) µε ίση ποσότητα που θα πληροί τους όρους. 
 
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδικαιολόγητα δεν παραδώσει τα προς προμήθεια είδη καθαριότητας 
και ευπρεπισμού µέσα στην καθορισμένη από την παρούσα ανακοίνωση προθεσμία ή σε περίπτωση 

που δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο αυτής, εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι κείµενες διατάξεις 

για τις κρατικές προμήθειες καθώς και οι όροι της παρούσας ανακοίνωσης. 
Τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Ανακοίνωσης παρέχονται από το Τμήμα Ειδικό 
Γραφείο Προμηθειών του Εφετείου Θεσσαλονίκης, από τους κκ. Αστέριο Σαμαρά και Παναγιώτα 
Κολιούση, γραφείο 454, 4ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2313 311454 και φαξ 2313 
311452. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες σώμα της παρούσας είτε από το γραφείο που 
αναφέρεται αμέσως πιο πάνω (για να το φωτοτυπήσουν, με δικά τους έξοδα), είτε από το διαδίκτυο  
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ» (όπου και θα αναρτηθεί), είτε από την ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
στη διεύθυνση www.efeteio-thess.gr (Υπηρεσίες Ενημέρωσης-Διαγωνισμοί προμηθειών). 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  
1. Χριστόδουλος Κυρτσίδης 
                  Εφέτης 

  2. Σμαραγδή Κατσουλάκου 
                        Εφέτης 

     3. Μαρία Τιντικάκη 
      Αντ/λέας Εφετών 

 

http://www.efeteio-thess.gr/
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