
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (άρθρ. 64 Ν. 3900/2010)  

Ταχ. Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 3-5     Θεσσαλονίκη 11-11-2020 
Τ.Κ.: 54626 Θεσσαλονίκη      Αριθμ. πρωτ.4770 
Πληρ.: Αστ. Σαμαράς, Π. Κολιούση 
Τηλ: +30 2313 311454 

Fax: +30 2313 311452 
e-mail: efeteio.promithies@thess-courts.gr 

 

Ανακοίνωση 
συλλογής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την ετήσια 

συντήρηση των ανελκυστήρων των κτηρίων πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης (CPV: 50750000-7) 

 

Φορέας: ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή: Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεως 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή  

 

Προϋπολογισμός δαπάνης έτους 2020: 

 

22.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.: 

Γενική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: 

 
Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων πέντε (5) 

εποπτευομένων φορέων του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης 

ΚΑΕ: 
0863.002 «Συντήρηση ανελκυστήρων (Συντήρησης 

και επισκευή κτιρίων)» 

Τόπος διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Εφετείο Θεσσαλονίκης 
26ης Οκτωβρίου 3-5, 

3ος όροφος, γραφείο 316Α 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: 

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020, ώρα 13:00 μ.μ. 

 
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. 2286/95 [ΦΕΚ 19/Α/95] «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», 
3] 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
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4] Τα οριζόμενα α) στην με αριθ. πρωτ. 9432/16-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΣΕ46ΨΧΥΙ-ΑΩΜ) 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 υπηρεσιών αρμοδιότητάς 
του για το έτος 2020 και β) στην 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., 
5] Το με αριθμό 14/29-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, με το οποίο εγκρίθηκε πίστωση ύψους είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού 
λογαριασμού που διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης για τον τελικό φορέα 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και συγκεκριμένα σε βάρος του ΚΑΕ 0863.002, για την ετήσια συντήρηση 
των ανελκυστήρων των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες πέντε (5) εποπτευομένων φορέων του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, ύστερα από το με αριθμ. πρωτ. 4015/28-9-2020 (20REQ007382372) 
υποβληθέν σχετικό αίτημα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
6] Τη με αριθμ. πρωτ. 118/2-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ω974ΝΒ-92Ψ και ΑΔΑΜ: 20REQ007589749) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 125 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της, 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου και την υπογραφή ετήσιας σύμβασης για την ετήσια 
συντήρηση των ανελκυστήρων των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες πέντε (5) εποπτευομένων 
φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ήτοι των: 1) Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, 2) Δικαστικού 
Μεγάρου Βέροιας, 3) Δικαστικού Μεγάρου Κατερίνης, 4) Δικαστικού Μεγάρου Σερρών και 5) 
Δικαστικού Μεγάρου Χαλκιδικής, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα 
Πρόσκληση καθώς και στα Παραρτήματα Α και Β αυτής. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ 
(22.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 στον ΚΑΕ 0863.002, του φορέα ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική 
τιμή επί του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 
 
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, και πάντως πριν από 
την υπογραφή του συμφωνητικού, να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη 
πρόσκληση τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Ποινικό/-ά μητρώο/-α ανάλογα με τη νομική του μορφή 

 Άδεια Συντηρητή ή άδεια συνεργείου 

 Πιστοποιητικά ποιότητας των διαδικασιών της επιχείρησής του, ήτοι ISO 9001 ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο. 

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 στη «Διαύγεια» στο σύνδεσμο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
Οι υπό την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανελκυστήρες, οι ειδικοί όροι της 
σύμβασης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση των ανελκυστήρων αυτών 
αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της. 
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Εφόσον ζητηθούν εγγράφως από οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις 
κ.λ.π. για την παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι και τις 17-11-2020, αυτές θα παρέχονται 
εγγράφως από την Aρχή το αργότερο μέχρι 20-11-2020. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν: 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες εργοληπτών-προμηθευτών, 
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση 
ενδιαφέροντος και είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι 
εγκαταστημένα στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι 
εγκαταστημένα στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ Α΄ 139/1997) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., ή είναι εγκαταστημένα σε 
τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή έχουν συσταθεί με την 
νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους-μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή 
της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, 
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 
που ασχολούνται με την παραγωγή, προμήθεια, εμπορία αγαθών ή υπηρεσιών, συναφών με το 
αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 
Ο όρος "Ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. 

 
Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού, με τη δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρ. 217 παρ. 2 
του Ν. 4412/2016. 
Η παρούσα σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, ως προς τον χρόνο λήξης 
της, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ειδικότερα στο Παράρτημα Α παρ. 13, 
στοιχ. Δ’ της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρ. 132 του Ν. 4412/2016. 

 
Κριτήριο ανάθεσης 
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση τη χαμηλότερη τιμή εκ των υποψηφίων οικονομικών φορέων. 

 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από 
την επομένη της ημέρας-καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του 
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 

 
Υποβολή των προσφορών 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 
μ.μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στο 
γραφείο 454, στον 4ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, μέχρι και την ανωτέρω 
ημερομηνία. 
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. 
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Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 

Η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει ότι ο συμμετέχων είναι πλήρως ενήμερος των όρων της 
παρούσας ανακοίνωσης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της ανεπιφύλακτα. Η υποβολή της 
προσφοράς από το συμμετέχοντα, αποτελεί επίσης τεκμήριο, ότι αυτός είχε γνώση και έλαβε υπόψη 
κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, όλων των γενικών συνθηκών της εργασίας ως και των 
συμβατικών στοιχείων αυτής. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας Ανακοίνωσης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση 
της Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή 
περιορισμούς. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 
περιέχουν όρους αντίθετους προς την Ανακοίνωση ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές 
και απορρίπτονται. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

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.  

 
Στοιχεία του Φακέλου της προσφοράς 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
β) Τα στοιχεία του αποστολέα 
γ) Η αναφορά: «Προς την Τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης για την Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 4770/2020». 
 
Μέσα στον ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ήτοι: 

 Τα «Δικαιολογητικά συμμετοχής», όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρονται. 

 Η «Τεχνική προσφορά», υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ενδιαφερόμενο. 
Η Τεχνική Προσφορά υπογράφεται κατά φύλλο από τον προσφέροντα ή, σε περίπτωση νομικού 
προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Η «Οικονομική προσφορά», σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Γ, 
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, όπως παραπάνω. 

 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», τοποθετούνται: 
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία: 
α. να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ο υποψήφιος 
ανάδοχος συμμετέχει και 
β. να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος: 
- δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α, του 
ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει, 
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, 
- έλαβε σαφή γνώση του εύρους, ποσοτικά και ποιοτικά, του συνολικού αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης, 
- συνέταξε την προσφορά του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση και 
τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του 
είναι ακριβή, 
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της, 
- αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών από 
την επομένη της ημέρας-καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
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Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ. 

 
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία: 
α. να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ο υποψήφιος 
ανάδοχος συμμετέχει. 
β. να δηλώνει ο υποψήφιος ανάδοχος: 
- το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ή το ειδικό 
επάγγελμά του, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, 
- ότι διαθέτει άδεια συντηρητή ή άδεια συνεργείου ανελκυστήρων (ήτοι κατάλληλα αδειοδοτημένο 
για το σκοπό αυτό συνεργείο που έχει καταχωρηθεί στην αρμόδια Δ/νση Βιομηχανίας της 
Νομαρχίας), 
- ότι διαθέτει και θα προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως, πιστοποιητικά ποιότητας των 
διαδικασιών της επιχείρησής του, ήτοι ISO 9001 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, 
- ότι έχει εμπειρία παρόμοιων με το περιγραφόμενο στην παρούσα πρόσκληση έργων και έχει 
προσφέρει στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σχετικές υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων τα δύο (2) 
τελευταία προ της παρούσας πρόσκλησης χρόνια, επισυνάπτοντας στη δήλωσή του αυτή και τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις/συστατικές επιστολές επιτυχούς εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, 
εκδιδόμενες από την αρμόδια Υπηρεσία (αν πρόκειται για Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.) ή από τον ιδιώτη (εάν 
πρόκειται για παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα). Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος 
φορέας του συμμετέχοντος δεν επιθυμεί τη χορήγηση της ανωτέρω συστατικής επιστολής, θα πρέπει 
ο συμμετέχων στη διαδικασία, να βεβαιώνει ο ίδιος τα ανωτέρω στην Υπεύθυνη Δήλωσή του, 
σημειώνοντας ότι ο αντισυμβαλλόμενος φορέας δεν του χορηγεί την αιτούμενη συστατική επιστολή, 
- ότι θα τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, υπογράφονται: α) σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου από το ίδιο ή από το δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου 
εξουσιοδοτημένο υπό τούτου πρόσωπο, β) σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο 
εκπρόσωπο, γ) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές αυτών, δ) στην περίπτωση 
Α.Ε., από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ε) στην περίπτωση Ένωσης 
προμηθευτών από καθένα εκ των μελών της Ένωσης. 

 
3) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην εν λόγω πρόσκληση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε 2% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ 
και ογδόντα τέσσερα λεπτά (354,84 €) με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση 
(άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/16). 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής 
(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). 

 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν: 
-ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, 
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά 
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΔΑ: ΩΧΘΒ4ΝΒ-Ε6Β





6
η
 σελ. της 4770/2020 Ανακοίνωσης του Εφετείου Θεσ/κης 

  

  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του υποψήφιου αναδόχου από τη διαδικασία. 
 
Επισημαίνεται περαιτέρω ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι λόγοι αποκλεισμού 
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 
 
Τεχνική προσφορά 
Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται: 
α) η τεχνική περιγραφή του έργου της συντήρησης των 26 ανελκυστήρων των κτηρίων των πέντε (5) 
εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, 
στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι αυτή (η τεχνική περιγραφή) είναι σύμφωνη με όλους τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας και 
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, 
υπογεγραμμένη ως ανωτέρω, στην οποία δηλώνει ότι ως υποψήφιος ανάδοχος τηρεί τη νομοθεσία 
περί ανελκυστήρων όπως αναφέρεται στην με αριθμό Φ.Α./9.2. ΟΙΚ. 28425/22-12-2008 
(ΦΕΚ/Β/2604/22-12-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 
 
Οικονομική Προσφορά 
Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», τοποθετείται η οικονομική 
προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και 
αριθμητικώς), το ποσοστό Φ.Π.Α. και τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τον πίνακα της 
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Γ της παρούσας. (Σημ.: στις προσφερόμενες τιμές 
περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις). 
Το συνολικό τίμημα της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει, επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς, να ξεπερνά την συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με Φ.Π.Α., όπως αυτή ορίζεται 
στην παρούσα. 
Το συνολικό τίμημα της οικονομικής προσφοράς, χωρίς Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των ζητουμένων 
υπηρεσιών, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
Τιμές-Κρατήσεις 
Οι τιμές των ανωτέρω προσφορών θα περιλαμβάνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας: α) όλες τις κατά Νόμο επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο, β) τις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο ως 
και γ) κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση του συντηρητή (αναδόχου) που τυχόν θα απαιτηθεί, για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται: 
α) Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και εργαλείων. 
β) Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής εργασίας αποζημίωση 
για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας κλπ. του 
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και 
προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον 
εργοδότη όσο και οι βαρύνουσες τον εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης δοσοληψίες ή απαιτήσεις 
των ταμείων αυτών ή τρίτων, αφορούν τον ανάδοχο και μόνο. 
γ) Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων. 
δ) Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του συντηρητή (διαμονή, διατροφή κ.λ.π.). 
ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π.), 
εργαλεία κ.λ.π. 
στ) Όλες οι δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης, παράδοσης των υλικών, ανταλλακτικών, αναλώσιμων 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία και καταχώρησης των ανελκυστήρων. 

 
Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ (αριθμητικώς και ολογράφως αναφερόμενες). 
Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή για το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει 
η τιμή που κρίνεται συμφερότερη για την Υπηρεσία. 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 

 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
1) κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το άρθρο 4 
του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί της αξίας της πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν 
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήμου. 
2) κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016 και τη σχετική Υ.Α. 1191/14-3-2017, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

 
Με κάθε πληρωμή τιμολογίου, θα γίνεται επίσης και η προβλεπόμενη παρακράτηση προκαταβολής 
φόρου εισοδήματος του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, ως ισχύει, η οποία είναι 8% επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. 
 
Αποσφράγιση των προσφορών 
Η αποσφράγιση των υποβληθεισών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 26-11-2020, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα 311 (3ος όροφος) του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (Δ/νση: 
26ης Οκτωβρίου 3-5, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη). 
 
Η διαδικασία της αποσφράγισης διενεργείται δημόσια, παρουσία (προαιρετική) των προσφερόντων ή 
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή 
άλλου ισοδύναμου εγγράφου ταυτοποίησης και παραστατικού εκπροσώπησης), οι οποίοι λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και μονογράφονται οι τρεις υποφάκελοι 
με τα δικαιολογητικά, την τεχνική και την οικονομική προσφορά, αντίστοιχα από τα μέλη της 
Επιτροπής. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται και ελέγχεται πρώτα ο φάκελος με τα δικαιολογητικά και 
ύστερα ο φάκελος με την τεχνική προσφορά. Αφού ελεγχθεί από την Επιτροπή η πληρότητα, η 
ορθότητα καθώς και η συμβατότητα των παραπάνω δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς με 
τις απαιτήσεις της Ανακοίνωσης, αποσφραγίζεται, τέλος, η οικονομική προσφορά. Η Επιτροπή ομοίως 
ελέγχει και αξιολογεί τα οικονομικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί, προκειµένου να διαπιστώσει τον 
βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εν λόγω Ανακοίνωσης. 
Μονογράφονται δε όλα τα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει ένα ενιαίο πρακτικό-απόφαση, το οποίο κοινοποιεί σε 
όλους τους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 
του Ν. 4412/2016 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς για να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά, τεχνικά ή οικονομικά 
στοιχεία που έχουν υποβάλει (μόνο ως προς τυχόν ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να 
της τα παρέχουν μέσα σε εύλογη προθεσμία που τίθεται από την Αναθέτουσα. 
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δύναται να ορίσει άλλη ημερομηνία για το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τους 
συμμετέχοντες. 
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Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές (δηλ. προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, 
σύμφωνα με το άρθ. 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016), η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον των μελών της Επιτροπής και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την 
ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό-απόφαση.  
 
Λόγοι απόρριψης προσφορών 
Απορρίπτονται (και επιστρέφονται σφραγισμένες στους προσφέροντες) οι προσφορές που 
υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη υποβολή τους και η απόρριψή τους ως μη κανονικές 
σημειώνεται στο πρακτικό-απόφασή της Επιτροπής. 
Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών που ορίζει η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. [Σημειώνεται ότι οι φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται 
σφραγισμένοι στο Ειδικό Γραφείο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο μεριμνά για την επιστροφή 
τους στους υποψηφίους αναδόχους, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας]. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές υπό αίρεση απορρίπτονται. 
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Εναπόκειται ωστόσο, στην τελική κρίση της Επιτροπής αν οι 
ελλείψεις που τυχόν παρουσιαστούν στις προσφορές, κρίνονται ως επουσιώδεις και αν μπορούν 
άμεσα να καλυφθούν. 
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 

 
Ενστάσεις-επίλυση διαφορών 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής (άρθρ. 127 παρ.2 του Ν. 4412/16), η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ιδίου νόμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να 
υπολογίζεται τυχόν δικαίωμα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
Ελλείψει φιλικού διακανονισμού, αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ των 
συμβαλλομένων ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και απευθύνεται προς 
την Αρχή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου 
του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Ματαίωση διαδικασίας 
Η Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 και τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα 
για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας (κατ’ αρθ. 204 του ν. 4412/16) δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύμβασης, 
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ζ) στην περίπτωση 
της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 
άρθρου 106 του ν.4412/2016. 

 
Κυρώσεις-διοικητικές προσφυγές 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας του άρθρ. 204 του ν. 4412/2016, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν 
παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Τριμελούς 
Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσ/νίκης μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 
Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο (Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης), ύστερα από 
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γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και Προσφυγών 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης). 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 
Υποχρεώσεις αναδόχου 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
2. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική 
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 
αποδοχές στους εργαζόμενους, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, 
φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 
προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο 
Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
Στην Αρχή παρέχεται επίσης η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων 
κ.λ.π. αρμοδίων υπηρεσιών. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών, αναπαύσεων 
(REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 
αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της Αρχής. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ανελκυστήρων, όπως 
αναφέρεται στην με αριθμό Φ.Α./9.2. ΟΙΚ. 28425/22-12-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) και λοιπές κείμενες διατάξεις. 

 
Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους της παρούσας, διέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ν. 4412/16 
κ.λ.π. κείμενες διατάξεις) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της 
παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στο συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου 
και Αρχής. 

 
Διαδικασία Παρακολούθησης-Παραλαβής 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαμβάνονται/βεβαιώνονται ανά εξάμηνο με τη σύνταξη του 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής/Καλής εκτέλεσης εργασιών, από τις αρμόδιες κατά τόπους Επιτροπές 
παραλαβής (οι οποίες δύναται, κατά την κρίση τους, να διατυπώνουν τυχόν ελλείψεις ή παραλείψεις 
κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης). 
Αν οι Επιτροπές Παραλαβής κρίνουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς 
τους όρους της σύμβασης, συντάσσουν πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρουν τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτούν επ’ αυτών. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν.4412/2016. 

 
Διαδικασία Πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιείται με τραπεζική επιταγή, εξοφλούμενη από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, ύστερα από την προσκόμιση από τον Ανάδοχο, στο τέλος κάθε εξαμήνου, του σχετικού 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για το 1/2 του συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος. 
Προϋπόθεση εξόφλησης του πιο πάνω τιμολογίου, είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, η οποία θα αποδεικνύεται με το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής/καλής εκτέλεσης του 
τμήματος των εργασιών που αφορά η πληρωμή και το οποίο θα συντάσσουν οι αρμόδιες προς τούτο 
Επιτροπές (Επιτροπές Παραλαβής) των εποπτευόμενων φορέων και θα το αποστέλλουν στην 
Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
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Για τις ανάγκες πληρωμής της σύμβασης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ενός εξαμήνου θεωρούνται 
αυτοτελές τμήμα, μη συνδεόμενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του άλλου 
εξαμήνου. 
Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε πληρωμή να προσκομίζει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από την παρούσα, από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 
καθώς και την οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών με αριθμό 2024709/601/00026/8-4-98 (Β’ 431) 
«Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες, η οποία 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/29097/0026/31-5-02 απόφαση (Β’ 684). 
Ενδεικτικά, αναφέρονται : 
α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου 
β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής (για φορείς Κεντρικής Διοίκησης) και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 
δ) Δελτίο Ποινικού Μητρώου, 
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση ή τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω 
στην παράγραφο «Τιμές-κρατήσεις». 

 
Καταγγελία της σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
είχε αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε. 
 

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 Π. 
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, όπου θα αναρτηθεί («ΔΙΑΥΓΕΙΑ», «ΚΗΜΔΗΣ»), 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. Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος 
Εφέτης 

2. Σμαραγδή Κατσουλάκου 

Εφέτης 

3. Νικολίτσα Νικολοπούλου 

   Αντ/λέας Εφετών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διενέργεια της εν λόγω διαδικασίας με πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων προσφορών, 
αφορά στην επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και 
προδιαγραφές, είκοσι έξι (26) ανελκυστήρων των ανωτέρω αναφερομένων εποπτευόμενων φορέων 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα: 
•δώδεκα (12) ανελκυστήρων του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, 
•πέντε (5) ανελκυστήρων του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας, 
•πέντε (5) ανελκυστήρων του Δικαστικού Μεγάρου Κατερίνης, 
•ενός (1) ανελκυστήρα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών και 
•τριών (3) ανελκυστήρων του Δικαστικού Μεγάρου Χαλκιδικής. 

 
Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
1) Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική. 

 
2) Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και 
μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για 
εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση 
του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και 
ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις 
απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών 
και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των 
εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των 
εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας. 

 
3) Σύμφωνα με την Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/22-12-2008 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ο αριθμός των 
συντηρήσεων των ανελκυστήρων στα δημόσια κτίρια ανέρχεται σε δύο (2) φορές το μήνα (δηλ. 24 
συντηρήσεις το χρόνο). 

 
4) Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να έχει νόμιμη άδεια συνεργείου 
συντήρησης ανελκυστήρων από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην 
οποία υπάγεται η έδρα του. 

 
5) Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει επίσης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης: 
α) να δραστηριοποιείται σε συναφές με το αντικείμενο της ανάθεσης έργο και να έχει εμπειρία 
παρόμοιων έργων τουλάχιστον δύο (2) ετών, 
β) να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, 
γ) να διαθέτει την εγκεκριμένη από τις αρμόδιες κρατικές αρχές άδεια συντηρητή και εγκαταστάτη 
ανελκυστήρων. 

 
6) Ο ανάδοχος-συντηρητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για τη λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και των διερχομένων από τον χώρο 
των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού που 
θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος-συντηρητής, ή για τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σε τρίτο 
εξαιτίας του εκτελούμενου έργου, ως και για τυχόν ζημία ή φθορά που θα προξενηθεί από το ως 
άνω προσωπικό και τα χρησιμοποιηθέντα από αυτό εργαλεία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και 
εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο-συντηρητή ή το προσωπικό που προσλήφθηκε απ’ αυτόν.
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7) Υπεύθυνος για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις των εποπτευόμενων φορέων, 
από το προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων, θα είναι ο Ανάδοχος. Κάθε 
τέτοια ζημία ή φθορά που θα βεβαιώνεται από την Επιτροπή Διοίκησης Διαχείρισης και Λειτουργίας 
του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, ή/και από τους προϊσταμένους των κατά τόπων 
καταστημάτων, συνεπάγεται υποχρέωση του αναδόχου για άμεση αντικατάσταση ή επισκευή με 
δική του δαπάνη. 

 
8) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη νομική και αστική κάλυψη των ανελκυστήρων απέναντι 
παντός τρίτου αρμοδίου φορέα (π.χ. Δ.Ε.Η.) σύμφωνα με τον Ν. 4483/65 και της υπουργικής 
απόφασης 41392/131189/3281/1976. 

 
9) Οι οδηγίες των κατασκευαστών του εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι υποχρεωτικές για τον 
ανάδοχο. 

 
10) Απαγορεύεται κάθε μετατροπή ή προσθήκη στις εγκαταστάσεις των κτιρίων, χωρίς έγγραφη 
εντολή της υπηρεσίας. 

 
11) Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υπεύθυνος για την προληπτική συντήρηση όλων των 
ανελκυστήρων των κτιρίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες των κατασκευαστών 
και τους κανόνες της τεχνικής. 

 
12) Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή περιλαμβάνεται και η διάθεση όλων των 
απαιτουμένων εργαλείων και μικροϋλικών για τη λειτουργία, συντήρηση και μικροεπισκευές των 
ανελκυστήρων. 

 
13) Με την υπογραφή της σύμβασης ο συντηρητής υποχρεούται: 
(Α) να διατηρεί τα παρακάτω: 
α) Βιβλίο-μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο 
οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του 
κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, 
αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου). 
β) Βιβλίο-ημερολόγιο λειτουργίας, επιθεώρησης και καταχώρησης των συντηρήσεων 
σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται: i) οι πραγματοποιούμενες 
συντηρήσεις, ii) oι βλάβες και τα συμβάντα επί των ανελκυστήρων με επεξήγηση για την αιτία της 
βλάβης καθώς και τα μέτρα και τη δαπάνη που χρειάζονται για την αποκατάστασή της και iii) 
παρατηρήσεις επί της διαδικασίας λειτουργίας, λειτουργικών επιθεωρήσεων και συντηρήσεων, 
καθώς και προληπτικών συντηρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες των 
μηχανημάτων και τους όρους της παρούσας. 
Το Ημερολόγιο Εργασιών και Επιθεωρήσεων πρέπει να υπογράφεται από την Υπηρεσία κάθε μήνα. 
Τα ανωτέρω βιβλία θα παραδίδονται μετά την λήξη της σύμβασης στην Γραμματεία της Επιτροπής 
Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και στους προϊσταμένους των κατά τόπων 
δικαστικών υπηρεσιών. 
γ) Έμπειρο προσωπικό, κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 
λειτουργία όλων των ανελκυστήρων κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 
(Β) να προβεί άμεσα στην ασφάλιση κάθε ανελκυστήρα για ατομικές βλάβες, για υλικές ζημιές και 
για ομαδικό ατύχημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσκομίζοντας το σχετικό 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.
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Ο κάθε ανελκυστήρας θα καλύπτεται κατ’ ελάχιστο: 
• Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης για 
ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) μέχρι του ποσού των 300.000,00 ευρώ. 
• Για σωματικές βλάβες σε περισσότερα του ενός άτομα από το ίδιο ατύχημα. 
(συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη) μέχρι του ποσού των 
600.000,00 ευρώ. 
• Για υλικές ζημιές τρίτων για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την ίδια αιτία, μέχρι 
του ποσού των 300.000,00 ευρώ. 
• Για σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι του ποσού των 900.000,00 
ευρώ. 
• Για οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. 

 
Η υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη από οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προέλθει από τους 
ανελκυστήρες ή τα συνεργεία του αναδόχου συντηρητή. 
Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε σχετική για τους ανελκυστήρες ισχύουσα 
διάταξη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα 
που τυχόν ήθελε συμβεί από κακή συντήρηση των ανελκυστήρων ή λόγω αμέλειας ή παράλειψης 
των συνεργείων του. 

 
(Γ) να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς τις προς το Ι.Κ.Α., το ΤΣΜΕΔΕ και λοιπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και ημερομίσθια που βαρύνουν το προσωπικό του 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και τις νόμιμες εισφορές στο 
δημόσιο (σχετική και η ανωτέρω παράγρ. «Τιμές-κρατήσεις» της παρούσας). 

 
(Δ) Κατά τη διάρκεια της παρούσας συμβάσεως, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το 
ζητήσει η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορηγήσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης, πριν λήξει η εν 
λόγω σύμβαση, να αποδεχθεί την τροποποίηση αυτής ως προς τον χρόνο λήξης της, για τους λόγους 
και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 132 Ν. 4412/2016, συνεχίζοντας και μετά τη 
λήξη της αρχικής σύμβασης τη συντήρηση των ανελκυστήρων με τους ίδιους τεχνικούς και 
οικονομικούς όρους και για το διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών, της ως άνω τροποποίησης. 

 
Β) ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

 
1. Οι βλάβες των ανελκυστήρων υποχρεωτικά θα αναφέρονται εγγράφως στην Υπηρεσία, στην 
οποία ανήκουν οι υπό βλάβη ανελκυστήρες, μετά πλήρους προτάσεως αποκατάστασης αυτών και 
θα καταχωρούνται στο βιβλίο-ημερολόγιο εργασιών και επιθεωρήσεων συντήρησης ανελκυστήρων. 
2. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος στην ανάληψη εργασιών αποκατάστασης βλάβης 
των ανελκυστήρων μετά από την έγγραφη όχληση της Υπηρεσίας, η οποία και θα αποφασίσει περί 
του τρόπου αποκατάστασης της βλάβης και εάν αυτή προκλήθηκε από υπαιτιότητα του προσωπικού 
συντήρησης (λάθος χειρισμό ή πλημμελή συντήρηση ή τυχαία ή άλλο λόγο). 
3. Σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε πλημμελή προληπτική συντήρηση, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος σε επανόρθωση της ζημιάς, τα έξοδα της οποίας επιβαρύνουν τον ίδιο (ανάδοχο). 
4. Κατά τις εργασίες συντήρησης καθώς και αποκατάστασης βλαβών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καλεί την Υπηρεσία, να παρίσταται δι’ αντιπροσώπου της. 
5. Ο χρόνος απόκρισης σε βλάβες στους ανελκυστήρες πρέπει να είναι εντός μιας (1) ώρας, μετά 
από σχετική ειδοποίηση ιδίως σε περιπτώσεις εγκλωβισμού ατόμων εντός των ανελκυστήρων. 
6. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης στα παραπάνω, οι προϊστάμενοι των κατά τόπους 
καταστημάτων έχουν το δικαίωμα να καλέσουν τεχνικό από το ελεύθερο εμπόριο για την 
αποκατάσταση της βλάβης, ο δε ανάδοχος του έργου επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης 
της βλάβης αυτής. 
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7. Η ανάδοχος εταιρεία έχει υποχρέωση για τη σύνταξη προσφοράς (εφόσον της ζητηθεί) για την 
προμήθεια υλικών για την επισκευή ή/και τροποποίηση παντός τμήματος των ανελκυστήρων, και 
για την ανάληψη αυτών, εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση της Διοίκησης των καταστημάτων. 

 
Γ) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΛΑΒΕΣ 

 
Σε περίπτωση έκτακτης μη προγραμματισμένης συντήρησης ή επισκευής των ανελκυστήρων, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο κτίριο (όσες φορές απαιτηθεί), οποιαδήποτε 
ημέρα της εβδομάδας καθώς και τις αργίες, από τις ώρες 07:30 π.μ. έως 21:00 μ.μ. και εντός μιας (1) 
ώρας από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του από την Επιτροπή Διοίκησης των Δικαστικών 
Μεγάρων. 
Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται χωρίς επιπλέον χρέωση να προβαίνει (όσες φορές απαιτηθεί) 
σε έκτακτη μη προγραμματισμένη συντήρηση ή επισκευή των ανελκυστήρων και να επιδιορθώνει 
κάθε βλάβη ή φθορά αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 
και στο Παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών. Η υπηρεσία επίσης δικαιούται να απαιτήσει από 
τον ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υλικού 
ή εξαρτήματος που εμποδίζει την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων. Εάν για την επισκευή 
απαιτούνται υλικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει άμεσα στην υπηρεσία τεχνική 
έκθεση για την βλάβη και οικονομική προσφορά για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και 
να προβεί στην επισκευή μετά από την έγκριση της υπηρεσίας. 

 
Τα τυχόν νέα προσκομισθέντα υλικά, ανταλλακτικά, αναλώσιμα θα πρέπει να είναι καινούργια-
αμεταχείριστα. 
Τόσο για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων όσο και για την ποιότητα και 
αντοχή των προσκομισθέντων υλικών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων μόνος υπεύθυνος είναι ο 
ανάδοχος συντηρητής. Ο κάθε είδους έλεγχος που θα ασκείται από τον εργοδότη δεν απαλλάσσει 
τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
Α. Κάθε ανελκυστήρας/Για κάθε ανελκυστήρα πρέπει: 
▪ να υπόκειται σε συστηµατικό έλεγχο της καλής κατάστασης και λειτουργίας του 
▪ να επιθεωρείται ο ισοζυγισµός των ευθυντηρίων ράβδων 
▪ να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο καθώς και το κουτί σύνδεσης 
▪ να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται οι διακόπτες ασφαλείας και περιµανδάλωσης µέσα στο 
φρεάτιο. 
▪ να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής. 
▪ να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδρομής και κινητού δαπέδου θαλαμίσκου 
και ψευδοδαπέδου, εφόσον υφίσταται αυτό. 
▪ να εξετάζονται τα σηµεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων επί του θαλαµίσκου και του αντίβαρου. 
▪ να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσκοινων σε όλο το µήκος αυτών έναντι μηχανικής 
καταπόνησης η άλλη φθοράς. 
▪ να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματά του 
▪ να εξετάζεται η κατάσταση των θερµόιτ της πέδης, καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων. 
▪ να πληρούται µε έλαιο το κιβώτιο του ατέρμονα, και αν χρειάζεται, και το κιβώτιο του αυτοµάτου 
διακόπτη. 
▪ να ωροµετρούνται όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση τυχόν διαρροής 
▪ να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόµων οροφών καθώς και των ηλεκτρονόµων ανόδου- 
καθόδου 
▪ να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσκοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή 
ταχύτητας 
▪ να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόµου παρουσίας τάσεως έναντι γης σε µεταλλικά µέρη 
(ρελέ διαφυγής) 
▪ να εξετάζεται η κατάσταση των ασφαλειών 
▪ να εξετάζεται ο φωτισµός του θαλαµίσκου, μηχανοστασίου, φρεατίου και τροχαλιοστασίου (αν 
υπάρχει). 

 
Γενικά να εξετάζεται ό,τι άλλο θα µπορούσε να επηρεάσει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
ανελκυστήρα. 

 
Β. Η συντήρηση θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές τον μήνα τουλάχιστο. Επίσης η συντήρηση θα 
πραγματοποιείται και εκτάκτως, όποτε παρίσταται ανάγκη, και θα συμπληρώνεται το βιβλίο 
συντήρησης σε κάθε επίσκεψη. 
Μια φορά κάθε τρεις µήνες τουλάχιστον, ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται στη συντήρηση, 
πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και, µε μέριμνά του, ενημερώνεται το βιβλίο συντήρησης 
εκάστου καταστήματος. Σε περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών και αντικατάστασης ή 
αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα, υποχρεούται να παρίσταται και ο υπεύθυνος 
συντηρητής. 

 
Γ. Όλες οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων εκτελούνται σύµφωνα µε την κοινή υπουργική 
απόφαση σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων (ΦΕΚ 
2604/Β΄/22-12-2008), όπου ρητώς αναφέρεται. 
Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων γίνονται αποκλειστικά και µόνο από συνεργείο 
συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από τη ∆/νση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., έχει 
καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ∆/νση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα.
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Απαγορεύεται ρητώς η ανάθεση, εκ μέρους του αναδόχου, της συντήρησης των ανελκυστήρων ή 
μέρους αυτών σε άλλο συνεργείο ή εταιρεία χωρίς την έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας μετά από 
σχετικό αιτιολογημένο αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μετά από έγκριση της υπηρεσίας, 
υπόλογος για την τήρηση των όρων της συμβάσεως εξακολουθεί να είναι ο ανάδοχος 

 
Δ. Ο ανάδοχος, µε δικά του έξοδα, θα αναλάβει τις ασφάλειες έναντι αστικής ευθύνης που 
προβλέπονται από την κείµενη Νοµοθεσία. 

 
Ε. Οι προς συντήρηση ανελκυστήρες των κτιρίων που στεγάζονται οι κατά τόπους δικαστικές 
υπηρεσίες αρμοδιότητας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, είναι οι παρακάτω: 
1) Δώδεκα (12) ανελκυστήρες στο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 
Τέσσερις (4) μηχανικοί, 4 στάσεων, 6 ατόμων 
Δύο (2) μηχανικοί, 3 στάσεων, 8 ατόμων 
Δύο (2) μηχανικοί, 4 στάσεων, 8 ατόμων 
Δύο (2) μηχανικοί, 5 στάσεων, 4 ατόμων 
Δύο (2) μηχανικοί, 6 στάσεων, 4 ατόμων 

 
2) Πέντε (5) ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (Monospace) στο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΜΕΓΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Δύο (2) Duplex, 6 στάσεων, 9 ατόμων 
Ένας (1) Simplex, 6 στάσεων, 9 ατόμων 
Ένας (1) Simplex, 5 στάσεων, 5 ατόμων 
Ένας (1) Simplex, 6 στάσεων, 5 ατόμων 

 
3) Πέντε (5) ανελκυστήρες στο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: 
Τέσσερις (4) υδραυλικοί, 3 στάσεων, 7 ατόμων 
Ένας (1) υδραυλικός, 4 στάσεων, 7 ατόμων 

 
4) Ένας (1) ανελκυστήρας στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ: 
Ένας (1) υδραυλικός, 2 στάσεων, 8 ατόμων 

 
5) Τρεις (3) ανελκυστήρες στο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 
Δύο (2) υδραυλικοί, 4 στάσεων, 8 ατόμων 
Ένας (1) υδραυλικός, 3 στάσεων, 8 ατόμων 

 
ΣΤ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε κλήσεις βλαβών των ανελκυστήρων εντός 
μιας (1) ώρας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(καθαρή αξία) 
[αριθμητικώς & 

ολογράφως] 

 
Φ.Π.Α. 

24% 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(με Φ.Π.Α.) 

[αριθμητικώς 
& ολογράφως] 

Ετήσια συντήρηση 
ανελκυστήρων εποπτευομένων 

φορέων του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αριθμ. 
πρωτ. 4770/2020 ανακοίνωσης-

πρόσκλησης συλλογής 
προσφορών 

 
26 

   

 

 
 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής της προσφοράς 

 

 
 

Τόπος, ημ/νία 

 
Υπογραφή-σφραγίδα 

οικονομικού φορέα 
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