
                                                                                        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: 26

ης
 Οκτωβρίου 3-5 

Τ.Κ.: 54626 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2313 311334  
Πληρ.: Αστέριος Σαμαράς, Παναγιώτα Κολιούση              
e-mail: efeteio.promithies@thess-courts.g 

 

                          Θεσσαλονίκη, 22-3-2021  

                          Αριθμ. πρωτ. 1203  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(CPV: 50710000-5) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
Τριμελής Επιτροπή του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
(άρθρ. 64 Ν. 3900/2010) 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρ. 117 του Ν. 4412/2016) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 
Έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον 
μήνες 

ΚΑΕ: 
0863.001 «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και εγκαταστάσεων» 

CPV/ΝUTS: 
50710000-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίου/ EL 522 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Τακτικός προϋπολογισμός οικ. έτους 2021 του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, σε βάρος του ΚΑΕ 0863.001 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 62.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) ή 50.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση μόνο τη χαμηλότερη συνολική τιμή 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

9/4/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

12/4/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/νίκης, γραφείο 311, 3
ος

 όροφος 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Αστέριος Σαμαράς και Παναγιώτα Κολιούση, Δικ. Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, Εφετείο Θεσσαλονίκης, γρ. 334, τηλ. 2313 
311334 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
Έχοντας υπόψη:  
 Το άρθρο 64 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής 
δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 213). 
 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 
 Τον Ν. 4152/2013 (Α' 107) παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
 Τον Ν. 4024/2011 (Α 226) άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 
 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)–Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Α΄247) «Περί δημόσιου λογιστικού κ.λ.π.», όπως ισχύει σήμερα. 
 Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 
 Την με αριθμ. 57654/23-5-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

 Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698). 
 Τη με αριθ. πρωτ. 100260/2011 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών & Δικαιοσύνης. 
 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Τα οριζόμενα α) στην με αριθ. πρωτ. 9432/25-6-2020 και ΑΔΑ: ΨΟΣΕ46ΨΧΥΙ-ΑΩΜ απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με την οποία εγκρίθηκε η τακτική επιχορήγηση του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και των 
υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, 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. και 
γ) στην με αριθμό πρωτ. 18238/4-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 
 Την με αριθμ. 15571/2020 απόφαση «Ορισμός αποφαινομένων οργάνων στο Υπουργείο 
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Δικαιοσύνης» (Β΄ 1088/31-3-2020), 

 Το με αριθμ. πρωτ. 845/19-2-2021 πρωτογενές αίτημα του Δ.Μ.Θ. (20REQ006368114) για την 
ανάγκη διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 

 Το με αριθμό 3/9-3-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, με το οποίο εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα πίστωσης εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(62.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 0863.001 «Συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων», του ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται 
η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης,  
 Τη με αριθμ. πρωτ. 46/16-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΚΓ4ΝΒ-Γ96 και ΑΔΑΜ: 21REQ008296880 2021-03-17) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 52 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της και με την οποία 
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα δύο χιλιάδων (62.000,00 €) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων, σε βάρος του ΚΑΕ 0863.001, για τη 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης και με την οποία (απόφαση) εξουσιοδοτείται: o Πρόεδρος του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης  και σε περίπτωση αδυναμίας αυτής, ο νόμιμος 
αναπληρωτής του, για τη σύνταξη και υπογραφή των όρων της παρούσας διακήρυξης και για την 
κατά νόμο δημοσίευσή της και β) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης Διαχείρισης και Λειτουργίας 
του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και σε περίπτωση αδυναμίας αυτής, ο νόμιμος αναπληρωτής 
του, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 Τη με αριθμ. 37/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης (περί ορισμού επιτροπών για διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών, παραλαβή 
προμηθειών κλπ.). 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και κρατήσεων.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) 
χωρίς Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση μόνο τη συνολική τιμή (δηλ. η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα τη χαμηλότερη 
τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 
Όλοι οι λοιποί όροι που περιλαμβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ της παρούσας διακήρυξης, 
θα αποτελέσουν και όρους της υπογραφείσας σύμβασης. 
 
Τόπος εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει στο κτήριο όπου στεγάζεται το Δικαστικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης (εφεξής «Δ.Μ.Θ.»). 

 
Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης, ορίζεται σε έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
(της ημερομηνίας αυτής συμπεριλαμβανομένης), με δυνατότητα ανανέωσης για τρεις (3) επιπλέον 
μήνες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ειδικότερα στο Παράρτημα Β΄, άρθ. 
1.3 της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρ. 132 του Ν. 4412/16. Σημειώνεται ότι η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 62.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α και κρατήσεων 
αφορά τη διάρκεια εννέα (9) μηνών δηλαδή (6+3). 
Η παρούσα σύμβαση μπορεί ακόμη να παραταθεί σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς του άρθρ. 





4
η
 σελ. της 1203/2021 διακήρυξης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

` 

 

217 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 
 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) μέρες (ημερολογιακές) προσμετρούμενες 
από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
(άρθρ. 97 παρ. 1 του Ν. 4412/2016), κατά τα οριζόμενα και στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Α΄ της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
Ο συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 12 Απριλίου 2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο 311, 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 την Παρασκευή 
9 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 μ.µ., στο κατάστημα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, γραφείο 334, στους 
κκ. Αστέριο Σαμαρά, Παναγιώτα Κολιούση και Αθανάσιο Ιασωνίδη, τηλ. 2313 311334.  
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 φέρει η υπηρεσία, 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 στον προσφέροντα, χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Περίληψη της διακήρυξης διαγωνισμού θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» στο σύνδεσμο του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης. 
Η διακήρυξη του διαγωνισμού (με τα Παραρτήματά της) θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης: www.efeteio-thess.gr 
 

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διεύθυνσης  του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

 
 
 
 

Χρήστος Νάστας 
Πρόεδρος Εφετών

http://www.efeteio-thess.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
(Ανήκει στη με αριθμ. 1203/2021 Διακήρυξη διαγωνισμού) 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
Η αθέτηση των υποχρεώσεων της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ’ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του Ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Β) Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνον του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ 
µέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο 
σύνολό τους. 
Οι υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, ή 
η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει 
ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για 
καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και 
υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. Ο ανάδοχος παραιτείται επίσης από κάθε αξίωσή του 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η 
ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης, οπότε στην περίπτωση αυτή η σύµβαση 
διακόπτεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για τους 
υποψηφίους.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
4.1. Έγγραφα διαγωνισμού  
Τα έγγραφα του διαγωνισμού κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 
α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της 
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β) Η υπογραφείσα σύμβαση 
γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή 
δ) Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
 
4.2 Σειρά ισχύος 
Τα έγγραφα του διαγωνισμού με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 
1. Η υπογραφείσα σύμβαση 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή. 
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
 
4.3 Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και των 
παραρτημάτων αυτής, μέσω της ιστοσελίδας του Εφετείου, στη διαδρομή: http://www.efeteio- 
thess.gr/web/ 
Η εν λόγω διακήρυξη διατίθεται για φωτοτυπίες με μέριμνα και δαπάνες του ενδιαφερομένου και από το 
γραφείο 334 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/νίκης (Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 3-5, 3ος 
όροφος, αρμόδιοι υπάλληλοι: Αστέριος Σαμαράς, Παναγιώτα Κολιούση, τηλέφωνο: 2313 311334), κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
4.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες 
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το 
αργότερο έξι (6) μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται 
εγγράφως από την Aρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών 
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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. 
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το N. 
3861/2010, άρθρ. 2 παρ.4 στοιχ. 16. 
Η παρούσα διακήρυξη (και τα παραρτήματα αυτής) θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5 της με αριθμό 57654/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. 
Η παρούσα διακήρυξη (και τα παραρτήματα αυτής) θα αναρτηθεί επίσης και στον δικτυακό τόπο του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης: http://www.efeteio-thess.gr/web/ 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή, εξ εκείνων των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της 
Διακήρυξης). 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
8.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται 
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 

http://www.efeteio-thess.gr/web/
http://www.efeteio-thess.gr/web/
http://www.efeteio-thess.gr/web/
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και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 παρ. 1, 2, 4 εδ. α, β, γ-θ, 6,7 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί 
να αποκλεισθεί. 

 

8.2 ΤΕΥΔ 
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 
Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και διατίθεται στους 
οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε μορφή αρχείου PDF (βλ. και 8.4 της 
παρούσας) αναρτημένου μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων, προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή 
σε έντυπη μορφή. 

 
8.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας (Παράρτημα ΣΤ’) είναι οι εξής: 
Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται 
στο Μέρος ΙΙΙ. Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). Ο οικονομικός φορέας 
αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση, είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος 
ΙΙΙ.Β (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) του συνημμένου 
ΤΕΥΔ. 
Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν 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. 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με 
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

Γ1) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του N. 4412/16. 
 

Γ2) Αποκλείεται οικονομικός φορέας αν η Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016 ότι: «έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
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εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ». 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων (Γ1), (Γ2), αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ (Λόγοι που σχετίζονται με 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) του συνημμένου ΤΕΥΔ στα 
αντίστοιχα πεδία.  
Ακόμα, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
1- Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
τότε στην περίπτωση (Α) αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης, ενώ 
στην περίπτωση (Γ1), αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
2- Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων (Α), (Β), 
(Γ2). 
3- Η Αρχή, σύμφωνα με το άρθρ. 79 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, 
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού, να υποβάλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής και περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 13 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)» της παρούσας, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
4- Οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού των καταστάσεων που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις (Α), (Γ1) και (Γ2) της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
Τα τυχόν μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας, πρέπει να δηλωθούν στα αντίστοιχα 
πεδία του συνημμένου ΤΕΥΔ.  

 
8.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται από τον 
οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως 
εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος ΣΤ’ της παρούσας: 
Τα μέρη ΙΙ.Α, ΙΙ.Β, ΙΙ.Γ και ΙΙ.Δ συμπληρώνονται κατάλληλα από τους προσφέροντες. 
Το μέρος ΙΙΙ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες.  
To μέρος ΙV συμπληρώνεται από τους προσφέροντες. 
Το μέρος V συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι: 
• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΤΕΥΔ. 
• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί 
για κάθε φορέα-μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλ. άρθ. 8.5 της παρούσας). 
• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. 

 
8.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων 
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα 
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του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα-μέλος της ένωσης, στα οποία 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. 
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
 

8.6 Υπεργολαβία 
• Δεν επιτρέπεται, λόγω της φύσεως της συγκεκριμένης σύμβασης, η από τον Ανάδοχο ανάθεση του 
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης αυτής, σε υπεργολάβο, του οποίου τα 
πλήρη στοιχεία, ικανότητες, ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβει κ.λ.π. σχετικές πληροφορίες, δεν 
έχουν εξαρχής δηλωθεί στο αντίστοιχο Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν για την υπεργολαβική 
ανάθεση, όλα τα σχετικά οριζόμενα στο άρθρ. 131 του Ν. 4412/16.  
• Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να 
επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε 
η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/τους αντικαταστήσει. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων του αντικειμένου της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 
κυρίου αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
9.1 Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 12-4-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ. στην αίθουσα 311, 3ος 
όροφος του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση: Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 
Τ.Κ. 54626). 

 
9.2 Τροποποίηση-απόσυρση-νέα υποβολή-παράταση υποβολής προσφορών 
Οι προσφέροντες, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την υποβληθείσα προσφορά τους ή να την 
αποσύρουν ή να υποβάλουν νέα προσφορά, σε χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
των προσφορών.  
 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και 
την ανάθεση της σύμβασης, κατ’ άρθρ. 117 παρ.3 του Ν. 4412/2016. 
 
Η Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΙΜΕΣ-ΓΛΩΣΣΑ 
10.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης για όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες. Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης οι 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)]. 

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής του 
Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης του Δικαστικού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 
Αριθμός Διακήρυξης: 1203/22-3-2021 

Αναθέτουσα Αρχή: Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9-4-2021, ώρα 15:00 μ.μ. 

 
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα : 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 10.2.1 της 
παρούσας) 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 10.2.2 της 
παρούσας).  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 10.2.3 της παρούσας.  
 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις (στοιχεία προσφέροντος και 
αριθμό διακήρυξης) του κυρίως φακέλου. 
Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, 
διαγραφές, προσθήκες, κλπ., η δε αρµόδια Επιτροπή (Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού) θα πρέπει, 
κατά τον έλεγχο, να µονογράψει τις τυχόν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά να επιβεβαιώσει ότι 
αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 
διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του διαγωνιζομένου. 

 
10.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 
10.2.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 
1) το ΤΕΥΔ (του άρθ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρ. 8.4 της παρούσας, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας (σύμφωνα με τα άρθρα 73 
και 74 του Ν. 4412/2016), για τις οποίες οι οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 
 
2) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρ. 17.1 της παρούσας 
και το άρθρ. 72 παρ. α του Ν. 4412/2016), το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α. (ήτοι 50.000,00€ x 2% = 1.000,00 €,) με διάρκεια ισχύος 
τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  
 
3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του οικονομικού φορέα, στην 
οποία δηλώνει ότι ως προσφέρων: 
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α) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης με τα Παραρτήματα 
αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 
β) η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους, την τάξη και τον τύπο της εν λόγω διακήρυξης, 
γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή 
ακύρωσης του διαγωνισμού. 
δ) τηρεί την με αριθμ. 30.440/8-5-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας», ως εκάστοτε ισχύει. 

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, υπογράφεται 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. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι λόγοι αποκλεισμού 
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 
Η επιτροπή του διαγωνισμού δύναται να ζητά από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους περαιτέρω στοιχεία 
για την οικονομική τους υπόσταση, γραπτές διευκρινίσεις ή αποσαφηνίσεις πληροφοριών και 
δικαιολογητικών, σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο, τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα επί των ήδη 
υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και νομιμοποιητικά στοιχεία των εκπροσώπων των διαγωνιζομένων 
εταιρειών, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρ. 102 Ν. 4412/2016. 

 
10.2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» περιέχει υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι η 
τεχνική περιγραφή του έργου της συντήρησης-επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης είναι σύμφωνη με όλους τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα Β και Γ της παρούσας. 
Η Τεχνική Προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, vα 
τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται χωριστά και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
10.2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» περιλαµβάνει:  
α) τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα:   

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προσφερόμενη υπηρεσία 

ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α. 
(ολογράφως και 

αριθμητικά) 
Φ.Π.Α. 24 % 

ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. 
(ολογράφως και 

αριθμητικά) 

Συντήρηση-επισκευή 
ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
θέρμανσης ψύξης του 
Δικαστικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της με αριθμ. 
πρωτ. 1203/2021 διακήρυξης 

Α) Για 6 μήνες:  
 
 
B) Για επιπλέον 3 μήνες: 
 
 
Γ) Σύνολο: 

Α) Για 6 μήνες:  
 
 
B) Για επιπλέον 3 μήνες: 
 
 
Γ) Σύνολο: 

Α) Για 6 μήνες:  
 
 
B) Για επιπλέον 3 μήνες: 
 
 
Γ) Σύνολο: 
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β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι η προσφορά του ισχύει και τον δεσμεύει για χρονικό διάστημα 
εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 
 
Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 
Το συνολικό τίμημα της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να 
ξεπερνά την εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α., όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. 
Το συνολικό τίμημα της οικονομικής προσφοράς, χωρίς Φ.Π.Α., για τις ζητούμενες υπηρεσίες, με τον τρόπο 
και στον τόπο που αυτές αναφέρονται στη διακήρυξη, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. 
Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις περιγραφόμενες 
υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής (άρθρα 26 και 88 του 
Ν. 4412/2016).  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.  
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθ. 102 του Ν. 4412/16. 
 
10.2.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού, θα πρέπει αυτοί 
να διαθέτουν: α) καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, β) 
οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  
Ειδικότερα, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρ. 75 
του Ν. 4412/16, τα οποία ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει υπεύθυνα στο ΤΕΥΔ ότι ικανοποιεί 
(και τα οποία, εφόσον δεν επισυνάπτονται ως πρωτότυπα είτε ως επικυρωμένα αντίγραφα στις αντίστοιχες 
δηλώσεις κατά τις απαιτήσεις της διακήρυξης, θα κατατεθούν σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα του άρθρ. 
80 του Ν. 4412/16, στα δικαιολογητικά κατακύρωσης), είναι τα κάτωθι: 
 
α) Να δηλώσει στο αντίστοιχο μέρος του ΤΕΥΔ [Μέρος IV.Α.] ότι είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο 
κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του και το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων που ασκεί, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου 
για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. 
 

β) Να δηλώσει στο ίδιο αντίστοιχο μέρος του ΤΕΥΔ [Mέρος IV.Β.] ότι διαθέτει κατάλληλη βεβαίωση 
τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διατυπώσεις 
που παγίως χρησιμοποιεί το κάθε τραπεζικό ίδρυμα που τη χορηγεί), με την οποία βεβαιώνεται η 
πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης για τη συμμετοχή της στον εν λόγω διαγωνισμό. Την εν λόγω 
βεβαίωση [εκδόσεως το πολύ ενός (1) μήνα προ της κατάθεσης της προσφοράς], ο προσφέρων οφείλει να 
επισυνάψει με την ανωτέρω δήλωσή του, μόνο σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού (δικαιολογητικά 
συμμετοχής).  
 

γ) Να δηλώσει στο αντίστοιχο μέρος του ΤΕΥΔ [Μέρος IV.Γ.1] συμπληρώνοντας κατάλληλα το σχετικό 
πίνακα, ότι έχει εμπειρία παρόμοιων έργων με το περιγραφόμενο στην παρούσα διακήρυξη έργο και ότι 
προσέφερε στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σχετικές υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης μεγάλων κτηρίων τα τρία (3) τελευταία προ του διαγωνισμού έτη και να 
επισυνάψει με τη σχετική δήλωση, αντίστοιχες βεβαιώσεις/συστατικές επιστολές καλής 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). 
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Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος φορέας του συμμετέχοντος δεν επιθυμεί τη χορήγηση της 
ανωτέρω συστατικής επιστολής, θα πρέπει ο συμμετέχων στο διαγωνισμό να βεβαιώνει ο ίδιος στο 
ανωτέρω σχετικό σημείο του ΤΕΥΔ τα παραπάνω, σημειώνοντας ότι ο αντισυμβαλλόμενος φορέας δεν του 
χορηγεί την αιτούμενη συστατική επιστολή. 
 
δ) Να δηλώσει στο αντίστοιχο μέρος του ΤΕΥΔ [Μέρος IV.Γ.2] τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολάβου, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι 
οποίοι (τίτλοι σπουδών κλπ.) θα προσκομιστούν κατά το στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, εφόσον ο οικονομικός φορέας κηρυχθεί ανάδοχος,  
 
ε) Να δηλώσει στο αντίστοιχο μέρος του ΤΕΥΔ [Μέρος IV.Δ] ότι διαθέτει πιστοποιητικά των προτύπων 
διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επιχείρησή του, ήτοι ISO 9001 και ISO 
14001 ή ισοδύναμα ή ανώτερα, τα οποία και θα προσκομίσει εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος, στο στάδιο της 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
10.3 Τιμές-Νόμισμα 
Στις τιμές των προσφορών περιλαμβάνονται: α) το κόστος των εργατικών [τα οποία και υπολογίζονται 
βάσει των όσων προβλέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς η εκάστοτε ισχύουσα εργατική 
νομοθεσία και οι λοιπές κείμενες ασφαλιστικές-φορολογικές διατάξεις], β) όλες οι κατά Νόμο 
επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, γ) οι νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο ως και δ) τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των υλικών 
στους χώρους που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση του Αναδόχου 
που απαιτείται, για την εκτέλεση της προμήθειας των ζητουμένων υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στην παρούσα. 
Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ. Σημειώνεται ότι η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αριθμητικής τιμής και της τιμής ολογράφως, υπερισχύει η τιμή που 
δίνεται ολογράφως. 
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 Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζομένους, 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
διαγωνιζόμενοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
10.4 Γλώσσα 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και 
στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
11.1 Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθ. 9 της παρούσας. 
Για τις προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 
την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που παρελήφθη η προσφορά από την Αρχή ή ακριβή ώρα που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές (άρθρ. 26 παρ. 3 του Ν. 
4412/16). Οι εν λόγω προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν στον διαγωνιζόμενο με 
απόδειξη. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
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στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
11.2 Τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού έχουν ως εξής: 
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 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται 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 διακήρυξης, 
αποσφραγίζεται, τέλος, η οικονομική προσφορά. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ομοίως ελέγχει και αξιολογεί τα οικονομικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί, 
προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Μονογράφονται δε όλα τα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Για όλα τα 
παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει ενιαίο πρακτικό για κάθε ένα από τα στάδια αυτά με γνωμοδότησή της 
καθώς και πρόταση περί του αναδεικνυόμενου προσωρινού Αναδόχου, το οποίο παραδίδει στην Τριμελή 
Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορηγήσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών δύναται να ορίσει άλλη 
ημερομηνία για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση αυτή 
οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τους συμμετέχοντες. 
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 
Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού. 

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 διαδικασίας του διαγωνισμού. 

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 της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το 
αποτέλεσμα καταγράφεται σε πρακτικό. 

Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε όλους τους 
συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας. 
 
11.3 Το πρακτικό με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνεται με απόφαση της Επιτροπής 
Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 
στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 
4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
12.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, 
των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται εμπρόθεσμα και προσηκόντως σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
αρμόδια επιτροπή. 

12.2 Αν υπάρχουν ελλείψεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αρθ. 103 παρ.1 του Ν. 4412/2016, στα 
δικαιολογητικά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 12.1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να 
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τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο 
όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες. 
 
12.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του 
Ν. 4412/2016. 
 
12.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται 
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρ. 8 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ανωτέρω νόμου, η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
 
Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά τη δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν 
να ενηµερώσουν αµελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της 
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση έγκαιρης και 
προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση με το ΤΕΥΔ ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αρθ. 10 του παραρτήματος Α, η διαγωνιστική 
διαδικασία ματαιώνεται. 
 
12.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη απόφασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (βλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 
 
12.6 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 
13.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 12.1 της παρούσας, είναι τα παρακάτω: 
 
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση τελευταία 
ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (π.χ. 
πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό θεωρημένο από την αρμόδια Αρχή, βεβαίωση της αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτει η τελευταία ισχύουσα μεταβολή που έχει 
επέλθει στην εταιρεία). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία ή επιχείρηση κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
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διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω ειδοποίησης ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ «Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες». 
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 

 
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), υποβάλλονται: α) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη 
προς το ελληνικό δημόσιο από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
οι προσφέροντες είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και β) ασφαλιστική 
ενημερότητα ή πιστοποιητικό καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που εκδίδεται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία.  
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα-προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα-μέλος της. 
 
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα) υποβάλλονται:  
1) Για την περίπτωση Γ1 του άρθρου 8.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει, όπως 
ορίζεται και στο άρθ. 80 παρ. 1 του Ν. 4412/16, να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση του νομίμου 
εκπροσώπου του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 
80 του Ν. 4412/2016, ότι (ο προσωρινός ανάδοχος) δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από το άρθ. 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  
2) Για την περίπτωση Γ2 του άρθρου 8.3, ήτοι για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2106, και 
μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 
αυτού.  
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από 
τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν τελούν σε πτώχευση ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για 
αλλοδαπούς η δεύτερη περίπτωση) και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε άλλη 
ανάλογη διαδικασία (μόνο για αλλοδαπούς η δεύτερη περίπτωση). 
4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 
από τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 ως ισχύει ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ως ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα στην τελευταία περίπτωση) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα στην τελευταία περίπτωση). 
 
Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV του ΤΕΥΔ (Κριτήρια επιλογής) υποβάλλονται:  
α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, από το οποίο να 
προκύπτει αφενός ότι οι προσφέροντες ήταν εγγεγραμμένοι σ’ αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους 
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κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι τουλάχιστον μέχρι και την ημερομηνία επίδοσης της έγγραφης (ηλεκτρονικής) 
ειδοποίησης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, για την προσκόμισή του. Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
τουλάχιστον μέχρι και τη λήψη της ανωτέρω ηλεκτρονικής ειδοποίησης. 
 
β) Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου/ηλεκτρολόγου-μηχανικού (ή συναφών ως προς τη 
διατύπωση του τίτλου ειδικοτήτων)  
 
γ) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών της επιχείρησής του, ήτοι ISO 9001 ή 
ισοδύναμο ή ανώτερο. 
 
δ) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης, ήτοι ISO 14001 ή ισοδύναμο ή ανώτερο.  
 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν, θα πρέπει να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με το Ν. 
4250/14 και προκειμένου για ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, αυτά θα πρέπει να είναι και μεταφρασμένα από 
δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή και να φέρουν παρά πόδας τη σχετική σφραγίδα/υπογραφή του 
μεταφραστή, αναφέροντας ότι πρόκειται για «μετάφραση εκ του γνησίου ξενόγλωσσου αντιγράφου» 
(παρ. 10 άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 και παρ. 2β, άρθρο 36 του κώδικα Δικηγόρων, Ν. 4194/27-9-2013 (Α’ 
208).  
Για τις ένορκες βεβαιώσεις του παρόντος άρθρου ισχύει ότι πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους, ενώ για τις υπεύθυνες δηλώσεις, ότι πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα-προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα-μέλος της.  

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

14.1 Η Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί 
αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 
14.2 Στη συνέχεια, μετά την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθ. 127 του Ν. 4412/2016, η 
Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 17.2 της παρούσας. 
14.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 
την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
14.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της (ενδεικτικά ως προς το χρόνο λήξης αυτής), 
χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης κατά τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 
132 Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 15: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια του άρθ. 9 της παρούσας. 
Προσφορά για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Απορρίπτονται, στο αντίστοιχο στάδιο του Διαγωνισμού, προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση 
των όρων σύνταξης και υποβολής της παρούσας, όπως επίσης και προσφορές που παρουσιάζουν 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης (άρθ. 91 του Ν. 
4412/2016). 
Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση, δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που 
υποβάλλονται τέτοιες. 
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Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες, διορθώσεις που τις καθιστούν 
ασαφείς ή σφάλματα, εφόσον αυτά κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού 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. 
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 102. 
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 
Τυχόν υποβληθείσες αντιπροσφορές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή 
πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
16.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή 
από τη συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
16.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής (άρθ. 127 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, 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. 
16.3 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
16.4 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου 20.3, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 
18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 16.1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφ. της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
16.5 Ελλείψει φιλικού διακανονισμού, αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ των 
συμβαλλομένων ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
17.1 Εγγύηση Συμμετοχής 
Το ποσόν της προσκομιζόμενης εγγύησης συμμετοχής, αναφέρεται αναλυτικά στο άρθ. 10.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 
Επισημαίνεται ακόμη, ότι η εγγύηση συμμετοχής, στην περίπτωση Ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που 
συμμετέχουν με κοινή προσφορά, πρέπει να εκδοθεί υπέρ της συμμετέχουσας Ένωσης ή Κοινοπραξίας και 
υπέρ καθενός μέλους αυτής, ευθυνόμενου εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής. 
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’ 
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αυτών, σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 
4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, του Παραρτήματος Δ της παρούσας διακήρυξης. 
 
17.2 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, απευθύνεται δε 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 ποσοτική και ποιοτική 
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. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι δύο μήνες μεγαλύτερος από 
τον χρόνο διάρκειας της Σύμβασης όπως ορίζεται στην παρούσα (ήτοι εξήντα ημερολογιακές ημέρες από 
την υπογραφή της, της ημερομηνίας υπογραφής συμπεριλαμβανομένης). 
Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με το Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, του Παραρτήματος Ε της παρούσας διακήρυξης 

 
17.3 Έκδοση εγγυητικών επιστολών 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (μόνον για την εγγύηση καλής εκτέλεσης). 
17.4 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 
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διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 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 σύμβασης 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, 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποιούνται με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης 
παρεχομένων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή, όπως αυτή ορίσθηκε με τη με αριθμ. 37/2020 
απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο με παρατηρήσεις 
όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν, από τους όρους της Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων ή παραδοτέων υπηρεσιών 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η πιστοποίηση-παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς 
τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή-πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης 
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
Το ανωτέρω πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές, κατ’ άρθ. 209 παρ.4 του Ν. 4412/2016, (εν 
προκειμένω, καλής εκτέλεσης), «δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται  σε  ποινικές  ρήτρες,  σύμφωνα με  το  άρθρο  
218 του Ν. 4412/2016 και την κατωτέρω παράγραφο 20.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται επίσης, οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 20: ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
20.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας (βλ. και άρθρ. 204 του Ν. 
4412/16), 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. 
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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, επιβάλλεται, 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. 
20.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι 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 ΦΠΑ 
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 Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
20.3 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 Αρχής μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της κοινοποίησης ή 
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη Σύμβαση επιλύεται με την 
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΦΟΡΟΙ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
21.1. Χρηματοδότηση 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020 του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, από τον ΚΑΕ 0863.001 «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων)». 
21.2 Φόροι-Κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Η 
αμοιβή του αναδόχου υπόκειται ιδίως στις ακόλουθες κρατήσεις : 
- κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το άρθρο 375 
παρ 7 του Ν. 4412/2016, 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. 

- κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της Α.Ε.Π.Π. , σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 
3 του Ν. 4412/2016, 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. 
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 22: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
22.1. Η πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιείται στο τέλος κάθε τριμήνου, για τα 3/6 του συνολικού 
συμφωνηθέντος τιμήματος, με τραπεζική επιταγή, εξοφλούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την 
έγγραφη πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια προς τούτο 
επιτροπή (Επιτροπή Παραλαβής) και την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών. 
Για τις ανάγκες της πληρωμής του έργου, οι εργασίες κάθε τριμήνου θεωρούνται αυτοτελές τμήμα του 
έργου μη συνδεόμενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις εργασίες των άλλων μηνών. 
Το τιμολόγιο (παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει) του προμηθευτή πρέπει να αναφέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε» ή να προσκομίζεται εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη αυτή. 
Το παραπάνω τιμολόγιο, πρέπει επίσης, να φέρει την υπογραφή του εκδότη και να εκδίδεται στην 
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παρακάτω επωνυμία: 
 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
26ης Οκτωβρίου 3-5, 

Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη 
ΑΦΜ: 997761715-Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης  

 
22.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 
10.3 της διακήρυξης. 
22.3 Με κάθε πληρωμή, γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος, η 
οποία είναι 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών [σύμφωνα με το άρθρο 
64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167 23.7.2013]. 
Ο ανάδοχος οφείλει κατά την πληρωμή, να προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
 

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η 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 έχει 
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 ΣΛΕΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 24: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
ΑΡΘΡΟ 25: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους εκτέλεσης της 
σύμβασης, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Β και Γ της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
(Ανήκει στη με αριθμ. 1203/2021 Διακήρυξη διαγωνισμού)  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την «Οριζόντια 
Ρήτρα» (βλ. και άρθρ. 1 της παρούσας), οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ 
του Ν. 4412/2016. Στην Αρχή, παρέχεται επίσης η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των 
ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. αρμοδίων υπηρεσιών. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των 
παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 
 

Άρθρο 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1.1. Κανονισμοί 
Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα γίνεται σύμφωνα με: 
α) Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. 
β) Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών. 
γ) Τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της εμπειρίας. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την νομική και αστική κάλυψη των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
απέναντι παντός τρίτου αρμοδίου φορέα (π.χ. ΔΕΗ) σύμφωνα με τον Ν. 4483/68 και της υπουργικής 
απόφασης 41392/131189/3281 του 76.  
 
1.2. Ορισμός Συντήρησης 
Ο όρος «συντήρηση» περιλαμβάνει τις εργασίες εκείνες που, στηριζόμενες σε μια λεπτομερειακή 
περιγραφή περιοδικών ελέγχων και επεμβάσεων, έχουν σαν σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής και 
ασφαλούς λειτουργίας μηχανημάτων, συσκευών ή εξαρτημάτων του Η/Μ εξοπλισμού και των μονίμων 
εγκαταστάσεων. 
Όσον αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος ισχύος, νερού, θέρμανσης, ψύξης κλπ. Επίσης στους υπό λειτουργία χώρους εξασφαλίζεται, 
πλην των ανωτέρω, και η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωμάτων ασθενών και ισχυρών 
ρευμάτων, καθώς και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, 
υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, γενικώς τοπικών στοιχείων κλιματισμού (FAN COILS), σωμάτων 
κεντρικής θέρμανσης, κλπ. 
Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει 
στην αρμόδια υπηρεσία, τεχνική έκθεση και πίνακες με τις ενέργειες και τον χρόνο που προβλέπονται για 
κάθε είδος προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. Οι πίνακες αυτοί υπόκεινται στον έλεγχο της 
επίβλεψης. Παράλειψη διενέργειας του ελέγχου αυτού δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ των υποχρεώσεών 
του για τη διενέργεια της απαιτούμενης προληπτικής συντήρησης. 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί, καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης, με συνέπεια και κάθε 
λεπτομέρεια, ημερολόγιο συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και οι 
οδηγίες που δόθηκαν, όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες στο έργο, όπως και οι εργασίες που 
γίνονται για την άρση αυτών ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στη σύμβαση απαιτούνται. Το ημερολόγιο 
αυτό φυλάσσεται στις κατά τόπους υπηρεσίες και παραδίδεται στον Ανάδοχο προς συμπλήρωσή του.  
 
1.3. Υποχρεώσεις-Ευθύνες Αναδόχου της σύμβασης συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό με τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από το Νόμο και περίπτωση, ισχύοντες κανονισμούς, 
για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Απαγορεύεται κάθε μετατροπή ή προσθήκη στις εγκαταστάσεις του κτηρίου του Δικαστικού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης, χωρίς την εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας. 
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, 
συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία, καθώς και κάθε μέσο για την 
ασφάλεια του προσωπικού του και τρίτων. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται, εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, να 
παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ πίνακα των απαιτούμενων βασικών ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών 
για τη συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 

Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία των αναφερομένων στην παρούσα 
διακήρυξη εγκαταστάσεων, όπως καύσιμα, αέρια κλπ., καθώς επίσης και ανταλλακτικά που απαιτούνται, 
πλην των περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, προμηθεύονται με μέριμνα και ευθύνη του 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, εκτός από τα υλικά εκείνα που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας καθώς και τα μικροϋλικά και αναλώσιμα συντήρησης των 
εν λόγω εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό και μηχανήματα για το έργο 
της συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και θα ευθύνεται για την αποκατάσταση των 
ζημιών ή φθορών που τυχόν προκληθούν στο κτήριο ή στις εγκαταστάσεις του ή σε τρίτους από το 
προσωπικό ή τα χρησιμοποιούμενα από αυτό υλικά ή μηχανήματα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώνει το συνεργείο του κατά τέτοιο τρόπο που να μην 
παρενοχλεί ή δυσχεραίνει την εργασία άλλων συνεργείων ή την εργασία των υπαλλήλων των 
προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών ή των διερχομένων πολιτών σε αυτές, να ακολουθεί τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π., καθόσον είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική 
παράβαση. 

Η Υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα 
ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της σύμβασης από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα 
παραπάνω. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκτελουμένων έργων, καθώς και 
των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και, κατά συνέπεια, για κάθε 
δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή 
μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει, σε κάθε περίπτωση, την 
ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που αποδοθεί στον 
εργοδότη ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο ανάδοχος ευθύνεται 
απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική ή αποθετική. 
Υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή φθορά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Η/Μ εξοπλισμού για 
οποιοδήποτε λόγο από υπαιτιότητα του Αναδόχου και του προσωπικού του, θα είναι ο Ανάδοχος. Κάθε 
τέτοια ζημιά ή φθορά, η οποία θα βεβαιώνεται από την Υπηρεσία, συνεπάγεται υποχρέωση του 
Αναδόχου για άμεση αντικατάσταση ή επισκευή, με έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των 
ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν) που θα επιβαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε άλλους αναδόχους, ο 
ανάδοχος θα έχει την ευθύνη καλής χρήσης τους. 
Το προσωπικό που θα ασχολείται με τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού πρέπει να είναι άριστα 
ειδικευμένο στο είδος του, να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό των Δικαστικών 
Υπηρεσιών και τους τρίτους. 
Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου της συντήρησης ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί το προσωπικό που 
διαθέτει σε αριθμό και συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα. 
Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα στον εργοδότη να απαιτήσει την αντικατάσταση μελών του προσωπικού 
του αναδόχου σε περιπτώσεις πλημμελούς άσκησης της εργασίας τους και παράβασης των όρων του 
προηγούμενου εδαφίου ως προς τη συμπεριφορά. 
Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος επιλέγεται, προσλαμβάνεται και 
αμείβεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Ανάδοχο που θα είναι και εργοδότης του, ενώ οι Δικαστικές 
Υπηρεσίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. 
Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, να 
καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό του, να τηρεί το νόμιμο ωράριο, την ασφαλιστική 
κάλυψη και τους όρους υγιεινής και ασφάλισης των εργαζομένων, όπως ειδικότερα ορίζουν και οι με 
αριθμ. 30440/8.5.2006 και 31262/16.11.2006 εγκύκλιοι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. Ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στον απασχολούμενο, με 
την πρόφαση ότι δεν του καταβλήθηκε η συμφωνημένη αποζημίωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
παράβαση του παρόντος όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο. 

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 το 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 του Η/Μ εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, με τους ίδιους 
τεχνικούς και οικονομικούς όρους και για το διάστημα μέχρι και τριών (3) μηνών ακόμη.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, επίσης, την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση 
κενών στο προσωπικό του, τα οποία (κενά) θα πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει χωρίς αμέλειά του. 
Ακόμη, υποχρεούται να διασφαλίζει τις εργασίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού των χώρων των 
προαναφερόμενων Δικαστικών Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω 
προσωπικού. 

Τέλος, σχετικά με την υπεργολαβία, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρ. 8 του παραρτ. Α’ 
της παρούσας. 
 
Άρθρο 2ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Στο συνολικό τίμημα της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται όλες γενικά οι κάθε φύσεως δαπάνες του 
αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται: 
α) Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών 
για τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης. 
β) Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας, 
αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας 
κ.λ.π. του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους λοιπών επιβαρύνσεων   ή/και   
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 αναδόχου (διαμονή, διατροφή, ενδυμασία κ.λπ.). 
ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π.), 
εργαλεία, υλικά και μικροϋλικά. 
στ) Τα γενικά έξοδα του αναδόχου και γενικά κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την εκτέλεση του 
παραπάνω έργου.  
ζ) Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την 
εκτέλεση των εργασιών, βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο. 
 
Επισημαίνεται ότι τόσο οι όροι των γενικών υποχρεώσεων του Αναδόχου του παρόντος Παραρτήματος, 
όσο και η τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος Γ της παρούσας, συντάχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν 
μετά από την πανομοιότυπη επανάληψή τους (επαναλαμβανόμενη διαδικασία) στα έγγραφα των 
αντίστοιχων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης των εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά τα 
προηγούμενα έτη, οπότε και τεκμηριώθηκε η ισοτιμία που οι ανωτέρω όροι-τεχνικές περιγραφές 
εξασφαλίζουν στους προσφέροντες και η απουσία αδικαιολόγητων τυχόν εμποδίων στον ανταγωνισμό.  
 
Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τους όρους της σύμβασης, διέπεται από την ισχύουσα 
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νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016 κ.λπ. 
κείμενες διατάξεις) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και τον Αστικό Κώδικα. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής 
υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και της Αρχής.  
 

 





27
η
 σελ. της 1203/2021 διακήρυξης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

` 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 (Ανήκει στην με αριθμ. 1203/2021 Διακήρυξη διαγωνισμού ) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η συντήρηση και η επίβλεψη της λειτουργίας όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, θα εκτελείται από τον Ανάδοχο και το απαραίτητο τεχνικό του 
προσωπικό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ο οποίος (Ανάδοχος) θα 
υπογράψει και τη σύμβαση μετά του Δημοσίου και θα έχει υποχρέωση την, κατά το Νόμο, ομαλή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων, κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δ.Μ.Θ., την 
ανελλιπή συντήρηση των μ ηχανημάτων και των εγκαταστάσεων καθώς και των περιοδικών 
συντηρήσεων και ελέγχων, όπως παρακάτω περιγράφονται, και την ετοιμότητα σε εικοσιτετράωρο 
βάση για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 
Οι απαιτούμενες εργασίες για το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης είναι οι εξής: 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

ΠΑΡΟΧΗ 

1. ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

1.1 
Επιθεώρηση ενδείξεων 

οργάνων 

 

Μηνιαία 
 

Αναφορά σφαλμάτων 
 

Εργασία 

 

1.2 
Έλεγχος χειριστηρίων 

γειωτών 

 

Εξαμηνιαία 
 

Χειρισμοί 
 

Εργασία 

 

 

1.3 

Καθαρισμός χώρου, 

Περιβλήματος και 

εσωτερικού κυψελών 

 

 

Εξαμηνιαία 

 

Προσωπικό με ανάλογη 

άδεια 

 

 

Εργασία-υλικά 

 

1.4 
Καθαρισμός οργάνων και 

εξαρτημάτων 

 

Εξαμηνιαία 
Προσωπικό με ανάλογη 

άδεια 

 

Εργασία 

 

1.5 
Έλεγχος κατάστασης 

ακροκιβωτίων 

 

Εξαμηνιαία 
Προσωπικό με ανάλογη 

άδεια 

 

Εργασία 

 

1.6 
Μέτρηση αντίστασης 
γείωσης 

 

Εξαμηνιαία 
 

Μέτρηση 
 

Εργασία 

 

1.7 
Έλεγχος συνεχείας 

γείωσης 

 

Εξαμηνιαία 
 

Μέτρηση 
 

Εργασία 

2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 

 

2.1 
Καθαρισμός χώρου - 

περιβλήματος Μ/Σ -
μονωτήρων 

 

 

Εξαμηνιαία 

 

Προσωπικό με ανάλογη 

άδεια 

 

 

Εργασία 

2.2 Επιδιόρθωση χρώματος 

Μ/Σ 

 

Εξαμηνιαία 
 

Βαφή 
 

Εργασία-υλικά 
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2.3 Έλεγχος αντίστασης 

μόνωσης Μ/Σ 

 

Εξαμηνιαία 
 

Μέτρηση 
 

Εργασία 

2.4 Έλεγχος-ρύθμιση σχέσης 

Μ.Τ-Χ.Τ Μ/Σ 

 

Εξαμηνιαία 
Προσωπικό με ανάλογη 

άδεια 

 

Εργασία 

3. ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 

3.1 Έλεγχος ρύθμιση 

λειτουργίας αυτόματου 

ρυθμιστή COSΦ 

 

 

Τριμηνιαία 

Έλεγχος μέσω αυξομείωσης 

φορτίου και μέσω 

αποτύπωσης της ΔΕΗ 

 

 

Εργασία 

3.2 Καθαρισμός - έλεγχος 

συσφίξεων 

 

Τριμηνιαία 
Προσωπικό με ανάλογη 

άδεια 

 

Εργασία-υλικά 

4.  
ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

4.1 Έλεγχος και επιθεώρηση 

ενδείξεων οργάνων 

 

Μηνιαία 
Παρακολούθηση αιχμής 

φορτίου 

 

Εργασία 

4.2 Καθαρισμός πεδίων 

διανομής 

Εξαμηνιαία Προσωπικό με ανάλογη 

άδεια 

 

Εργασία-υλικά 

4.3 Καθαρισμός οργάνων και 

εξαρτημάτων 

 

Τριμηνιαία 
Προσωπικό με ανάλογη 

άδεια 

 

Εργασία-υλικά 

4.4  

Συσφίξεις συνδέσεων 
 

Εξαμηνιαία 
Προσωπικό με ανάλογη 

άδεια 

 

Εργασία-υλικά 

5.  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

5.1 Έλεγχος-αντικατάσταση 

λαμπτήρων 

Μηνιαία στους 

κοινόχρηστους 

χώρους και 

κατόπιν 

οχλήσεως στους 

υπόλοιπους 

 
Αντικατάσταση 

 
Εργασία 

 

 

5.2 

Έλεγχος φωτιστικών 

σωμάτων ασφαλείας 

(Λειτουργικός) 

 

 

Μηνιαία 

 

 

Μέσω διακοπής κυκλώματος 

 

 

Εργασία 

 

 

5.3 

Έλεγχος φωτιστικών 

σωμάτων ασφαλείας 

(Πλήρης εκφόρτιση) 

 

 

Εξαμηνιαία 

 

 

Μέσω διακοπής κυκλώματος 

 

 

Εργασία 

 

5.4 
Αλλαγή διακοπτών, 

ρευματοδοτών 

Κατόπιν 

οχλήσεως 

 

Σε περίπτωση βλάβης 
 

Εργασία 

 

5.5 
Έλεγχος διακοπτών 

διαφυγής 

 

Εξαμηνιαία 
Αντικατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Εργασία 
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5.6 
 

Πίνακες διανομής 
 

Εξαμηνιαία 
Συσφίξεις συνδέσεων, 

καθαρισμός, επανασήμανση 

 

Εργασία 

6. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ (αν υπάρχει σε λειτουργία) 

 

6.1 
Επιθεώρηση δικτύου 

συλλήψεως κεραυνού 

 

Εξαμηνιαία 
  

Εργασία 

 

6.2 
Μέτρηση τιμής 

αντίστασης γείωσης 

 

Εξαμηνιαία 
  

Εργασία 

7. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

7.1 
Έλεγχος διαρροών 

δικτύου ύδρευσης 

 

Μηνιαία 
Αποκατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Εργασία 

 

 

7.2 

Έλεγχος αποκατάσταση 

διαρροών αναμικτήρων 

ειδών υγιεινής 

 

 

Μηνιαία 

 

Αντικατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Εργασία- 

μικροϋλικά 

 

 

7.3 

Έλεγχος αποκατάσταση 

διαρροών διακοπτών 

δικτύου 

 

 

Μηνιαία 

 

Αντικατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Εργασία- 

μικροϋλικά 

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

 

8.1 

Έλεγχος-αποκατάσταση 

ομαλής απορροής 

υποδοχέων 

 

 

Μηνιαία 

 
 

 

Εργασία 

 

 

8.2 

Έλεγχος-αποκατάσταση 

διαρροών δοχείων 

πλύσεως 

 

 

Μηνιαία 

  

Εργασία- 

μικροϋλικά 

8.3 Καθαρισμός υδρορροών Εξαμηνιαία  Εργασία 

9. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΛΥΜΑΤΩΝ 

 

9.1 
Έλεγχος λειτουργίας 

αντλιών (ετοιμότητας) 

 

Τριμηνιαία 
  

Εργασία 

 

 

9.2 

Έλεγχος λειτουργίας 

ηλεκτροδιακοπτών - 

σειρήνας 

 

 

Τριμηνιαία 

 
 

 

Εργασία 

 

9.3 
Καθαρισμός - συσφίξεις 

πίνακα αυτοματισμού 

 

Εξαμηνιαία 
  

Εργασία 

 

 

9.4 

Καθαρισμός αντλιών – 

πτερωτής και 

λασποσυλλέκτη φρεατίου 

 

 

Εξαμηνιαία 

 

Αντικατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

 

Εργασία 
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10. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

10.1 Αμπερομέτρηση κινητήρα Εξαμηνιαία  Εργασία 

 

10.2 
Έλεγχος τροχαλιών - 

άξονα 

 

Εξαμηνιαία 
  

Εργασία 

 

10.3 
Έλεγχος εύκαμπτης 

σύνδεσης 

 

Εξαμηνιαία 
Αντικατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Εργασία 

 

10.4 
Έλεγχος ευθυγράμμισης 

τροχαλιών 

 

Εξαμηνιαία 
Αποκατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Εργασία 

 

10.5 
Έλεγχος τανύσματος 

ιμάντων 

 

Τριμηνιαία 
Αποκατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Εργασία 

 

10.6 
Έλεγχος διαρροών 

στοιχείων 

 

Τριμηνιαία 
 

Επίβλεψη αποκατάστασης 
 

Εργασία 

 

10.7 
Έλεγχος ελαστικών 

εδράσεων 

 

Εξαμηνιαία 
Αντικατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Εργασία 

 

10.8 
Έλεγχος - καθαρισμός 

φίλτρων 

 

Τριμηνιαία 
Αντικατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Εργασία 

10.9 Καθαρισμός στοιχείων Εξαμηνιαία  Εργασία 

 

10.10 
Καθαρισμός λεκάνης 

αποστράγγισης 

 

Εξαμηνιαία 
  

Εργασία 

 

10.11 
Καθαρισμός στομίων 

απαγωγής αέρα 

 

Εξαμηνιαία 
  

Εργασία 

 

10.12 
Καθαρισμός στομίων 

αναρρόφησης αέρα 

 

Εξαμηνιαία 
  

Εργασία 

 

10.13 
 

Λίπανση ρουλεμάν 
 

    Εξαμηνιαία 
 Εργασία- 

μικροϋλικά 

11. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

11.1 
Έλεγχος διαρροών 

δικτύου 

 

Τριμηνιαία 
 

Επίβλεψη αποκατάστασης 
 

Εργασία 

 

11.2 
Έλεγχος διαρροών βανών 

σημείου ελέγχου 

 

Τριμηνιαία 
Αντικατάσταση σε 

περίπτωση βλάβης 

Εργασία- 

μικροϋλικά 

 

11.3 
Έλεγχος μονώσεων και 

προστασίας αυτών 

 

Εξαμηνιαία 
 

Επίβλεψη αποκατάστασης 
 

Εργασία 

12. ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
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12.1 
Έλεγχος ρυθμίσεων 

στομίων ελέγχου 

     Εξαμηνιαία   

Εργασία 

 

12.2 
Έλεγχος μονώσεων και 

προστασίας αυτών 

   Εξαμηνιαία   

Εργασία 

 

12.3 
Έλεγχος 

πυροδιαφραγμάτων 

    Εξαμηνιαία   

Εργασία 

13. ΤΗΛΕΦΩΝΑ-DATA 

 

13.1 
Γενικός έλεγχος 

συστήματος. 

 

Εξαμηνιαία 
  

Εργασία 

 
 

Α.  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  (3 Λέβητες, 1.600.000  kcal/h έκαστος) 
 

Η τακτική συντήρηση των 3 καυστήρων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο μετά την 

υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του καυστήρα (WEISHAUPT) 

καθώς και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Α. και θα περιλαμβάνει: 

1.   Καθαρισμό φλογοκεφαλής. 
2.   Έλεγχο απόστασης σπινθηριστών. 
3.   Έλεγχο-ρύθμιση πιεσοστατών. 
4.   Έλεγχο ιονιστή φλόγας. 
5.   Οπτικό έλεγχο της κατάστασης του καυστήρα. 
6.   Ρύθμιση της αναλογίας αερίου/αέρα για την καύση. 
7.   Έλεγχο ρύθμισης του ρυθμιστή πίεσης αερίου. 
8.   Έλεγχο του συστήματος αερισμού και απαγωγής καυσαερίων. 
9.   Έλεγχο, με ειδικό μέσο ανίχνευσης διαρροών, των σωληνώσεων αερίου και των εξαρτημάτων 

τους. 
10. Επιθεώρηση της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας καθώς και των υπολοίπων. 
11. Έλεγχο λειτουργίας του ελεγκτή στεγανότητας βαλβίδων. 
12. Έλεγχο φίλτρων αερίου και καθαρισμό ή αντικατάστασή τους αν απαιτείται. 
13. Επιθεώρηση του καθοδικού συστήματος προστασίας των σωληνώσεων. 
14. Επιθεώρηση της αντιδιαβρωτικής προστασίας. 
15. Έλεγχο πιέσεων εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης. 
16. Έλεγχο της κατάστασης των εύκαμπτων συνδέσμων και των συνδέσεων παροχής αερίου στους 

καυστήρες. 
17. Έλεγχο  της  ευκρίνειας της  σήμανσης  των σωλήνων  αερίου.18.  Έλεγχο της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης της φλόγας. 
18. Έλεγχο αν οι χρόνοι ασφαλείας των αυτόματων συστημάτων ελέγχου των καυστήρων είναι στα 

πλαίσια των δεδομένων του κατασκευαστή. 
19. Έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος ανάφλεξης. 
20. Έλεγχο της ποιότητας καύσης (αναλογίες αερίων) και έκδοση φύλλου ελέγχου. 
21. Έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας (ανιχνευτές, ηλεκτροβάνες). 
22. Έλεγχο των αυτόματων βαλβίδων εκτόνωσης πίεσης (Relief). 
23. Έλεγχο της κατάστασης των μονώσεων των λεβήτων και των σωληνώσεων, των πυρίμαχων 

υλικών θερμικής προστασίας τους και των επιβραδυντών καύσης. 
24. Έλεγχο-ρύθμιση του gas-train. 

 
 

Μετά την τακτική συντήρηση και για κάθε μήνα λειτουργίας των λεβήτων θέρμανσης για τη χειμερινή 

περίοδο 2021-2022 θα πραγματοποιείται, κατόπιν προσυνεννόησης με τους τεχνικούς του Δ.Μ.Θ., 

επανέλεγχος των καυστήρων, επαναρρύθμισή τους αν απαιτείται και θα εκδίδεται νέο φύλλο ελέγχου. 
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Η συντήρηση των λεβήτων θα περιλαμβάνει: 
1)   Καθαρισμό του θαλάμου καύσης 
2)   Καθαρισμό των φλογοαυλών 
3)   Έλεγχο της θερμικής ασφάλειας 
4)   Έλεγχο-ρύθμιση των υδροστατών λειτουργίας 
 

 
 

Η συντήρηση των κυκλοφορητών θα πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Κατόπιν θα 

γίνεται μηνιαίος έλεγχος, όσο διαρκεί η λειτουργία της θέρμανσης. 
 

Η συντήρηση και ο έλεγχος του συστήματος αυτόματης πλήρωσης και εξαερισμού του δικτύου θα 

πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. 

 

Β. ΨΥΞΗ (2 Φυγοκεντρικοί ψύκτες TRANE CVGF 500) 
 

Περιγραφή των εργασιών στην επίσκεψη ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
(Μήνα Μάιο 2021): 

 
α) Υδραυλικό κύκλωμα:  

-Έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτή ροής ψυχρού νερού.  

-Έλεγχος της λειτουργίας των ελεγκτών αντλιών ψυχρού νερού.  

-Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη ψυχρού νερού μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού. 

-Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη συμπύκνωσης μέσω της θερμοκρασίας εξόδου νερού (όπου 
υπάρχει). 

-Έλεγχος της συγκέντρωσης του αντιψυκτικού υγρού στο υδραυλικό δίκτυο (εάν υπάρχει). 

 
β) Πίνακας ισχύος μονάδας:  

-Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφέων. 

-Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των συμπιεστών. 

-Έλεγχος της ηλεκτρικής μόνωσης των μηχανών των συμπιεστών. 

-Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας. 

 
γ) Πίνακας ελέγχου μονάδας:  

-Έλεγχος προγραμματισμού της μονάδας διαχείρισης του μικροεπεξεργαστή. 

 
δ) Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις:  

-Έλεγχος στεγανότητας. 
-Έλεγχος ιμάντα (όπου υπάρχει.) 
-Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας. 
-Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας. 
-Έλεγχος της λειτουργίας αυτόματης προσαρμογής. 
-Έλεγχος φορτίου του ψυκτικού μέσου. 
-(Μέσω μέτρησης υπερθέρμανσης και υπόψυξης του συμπιεστή). 
-Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών. 
-(για την εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης της μονάδας). 
-Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν. 
-Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να περιλαμβάνει τις λίστες μετρήσεων και τις πιθανές 
παρατηρήσεις. 
 
Περιγραφή των εργασιών στην επίσκεψη ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(1ο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2021): 

α) Υδραυλικό κύκλωμα: Ό,τι περιλαμβάνεται και στην επίσκεψη ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ανωτέρω). 
 

β) Πίνακας Ισχύος μονάδας:  

-Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου αυτό απαιτείται. 
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-Έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφέων και επιθεώρηση των επαφών. 
-Έλεγχος των ρυθμίσεων ηλεκτρικής προστασίας των μηχανών των συμπιεστών. 
-Έλεγχος της ηλεκτρικής μόνωσης των μηχανών των συμπιεστών. 
-Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας 
 

γ) Πίνακας ελέγχου μονάδας:  

-Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου αυτό απαιτείται. 
-Έλεγχος προγραμματισμού της μονάδας διαχείρισης του μικροεπεξεργαστή. 
-Επαλήθευση και ρύθμιση των παραμέτρων προστασίας: Χαμηλής πίεσης- Yψηλής πίεσης - εντάσεων 
των συμπιεστών. 
-Επαλήθευση των ενεργειών προστασίας μέσω εντολών της μονάδας μικροεπεξεργαστή. 
-Λειτουργία περιορισμού υψηλής πίεσης/χαμηλής θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου (ρύθμιση των 
ορίων). 
 

δ) Άλλα 
-Έλεγχος ιμάντων (όπου υπάρχουν). 
-Λίπανση των μηχανών (όπου απαιτείται). 
 

ε) Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές μετρήσεις:  
-Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της μονάδας. 
-Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας. 
-Έλεγχος παραμέτρων ασφαλείας. 
-Έλεγχος του φορτίου και έλεγχος διαρροής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Μέσω μέτρησης 
υπερθέρμανσης και υπόψυξης του ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή). 
-Έλεγχος των θερμοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών (για την εκτίμηση του συντελεστή 
απόδοσης της μονάδας). 
-Δειγματοληψία λαδιού του κυκλώματος για δοκιμή φασματομετρίας στο εργαστήριο 
(μόνο για ημιερμητικούς συμπιεστές- παλινδρομικούς, κοχλιωτούς, φυγοκεντρικούς). 
-Έλεγχος κατάστασης του φίλτρου λαδιού και αφύγρανσης (όπου υπάρχουν). 
-Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν. 
-Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να συμπεριλαμβάνει τις λίστες μετρήσεων, τις πιθανές 
παρατηρήσεις και έκδοση νόμιμου πιστοποιητικού στεγανότητας. 
 
Οι αναφορές θα περιλαμβάνουν:  

•Τα αποτελέσματα της λειτουργικής ανάλυσης 
•Παρατηρήσεις και συστάσεις 

 
Επιπλέον ο ανάδοχος θα παρέχει: 
-Κλήσεις διάγνωσης βλάβης, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου συντήρησης. 
-Ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις εντός 8-16 εργασίμων ωρών. 
Οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες θα εκτελεστούν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν 

συνεννοήσεως με την υπηρεσία. 

Η παροχή ρεύματος και νερού για την συντήρηση είναι ευθύνη του Δικαστικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης. 
 
Εξαιρούνται:  
 

 Όλες οι παρεμβάσεις και οι παροχές που διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται παραπάνω 

 Η παροχή όλων των φθαρμένων και ελαττωματικών μερών και υποσυγκροτημάτων εκτός των 
ορίων της εγγύησης του κατασκευαστή 

 Όλα τα έξοδα που αφορούν προβλήματα πρόσβασης ή ασφάλειας, ή συμμόρφωσης με τους 
ισχύοντες κανονισμούς 

 Η αντικατάσταση των επαφέων και των θερμικών προστασίας. 
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ΥΛΙΚΑ (που θα απαιτηθούν κατά την τακτική συντήρηση): 
 

Περιγραφή Αριθμός Ποσότητα 

OIL ANALYSES EUROPECONTAMINATION-WEAR-CHEMICAL AND 

VISCOSITY COMMENTS AND TREND ANALYSES 

 

ANL0002E 
 

2 

FILTER ELEMENT CVGF COMPRESSOR FLR01917 2 

GASKET FITTING SIZE 1.25-12 GKT01533 2 

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ (ΔΟΧ.30 LTR) MA4039 6 

RING 0,34.484 IDX.139 RD RNG01126 2 

 

Ειδικές απαιτήσεις 
 

• Από το τεχνικό προσωπικό που χρειάζεται για την κατά Νόμο λειτουργία και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων, ένας (1) αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης τουλάχιστον της 2ης Ομάδας Α΄ 
Ειδικότητας θα πρέπει να βρίσκεται στο κτήριο καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, σε οκτάωρη βάση 
και με ωράριο που θα καθοριστεί από την υπηρεσία.  
Επίσης ο ανάδοχος θα διαθέσει και έναν τεχνίτη γενικών καθηκόντων με επίσης οκτάωρη 
απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

 

• Με την υπογραφή της σύμβασης ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος υποχρεούται:  
α) στην τήρηση αριθμημένου κατά σελίδα ημερολογίου λειτουργίας, επιθεώρησης, συντήρησης και 
συμβάντων επί των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, στο οποίο θα αναγράφονται: 
i) Οι βλάβες και τα συμβάντα επί των εγκαταστάσεων με επεξήγηση για την  αιτία της βλάβης 
καθώς και τα μέτρα και η δαπάνη που χρειάζονται για την αποκατάστασή της. 
ii) Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας λειτουργίας, των λειτουργικών επιθεωρήσεων και 
συντηρήσεων, των ημερησίων/μηνιαίων/εξαμηνιαίων συντηρήσεων καθώς και των προληπτικών 
συντηρήσεων. 
Το Ημερολόγιο Εργασιών και Επιθεωρήσεων πρέπει να υπογράφεται από τον συμβαλλόμενο κάθε 
μήνα. 
 

β) να καταθέσει χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό μηνιαίων και εξαμηνιαίων καθώς και 
προληπτικών συντηρήσεων στην στεγαζόμενη υπηρεσία και να προχωρεί στις εργασίες επ’ αυτών 
μετά από την έγκρισή της. 
Τα ανωτέρω βιβλία μετά την λήξη της σύμβασης θα παραδίδονται στην υπηρεσία. 
 

• Οι οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων καθώς και οι κανόνες της 
επιστήμης και της τεχνικής είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο. 
• Η ώρα ενάρξεως και διακοπής της λειτουργίας του κλιματισμού και της θέρμανσης θα ορίζεται από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης, υποχρεωμένου του συμβαλλόμενου για την τήρηση της απόφασης αυτής. 
• Ο συμβαλλόμενος οφείλει να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την έγκαιρη προμήθεια των καυσίμων, 
καθώς και όλων των υλικών, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση 
των εγκαταστάσεων. 
• Ο συμβαλλόμενος, σε περίπτωση απουσίας του, οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως 
την στεγαζόμενη υπηρεσία για τον αντικαταστάτη του, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα ίδια τυπικά 
προσόντα με αυτόν. 
• Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η διάθεση όλων των απαιτουμένων εργαλείων 
και μικροϋλικών για την λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων. 
 

Χρόνος απόκρισης σε βλάβες πέραν του ωραρίου υποχρεωτικής παρουσίας . 
Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες θα σημειωθούν εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου παραμονής του 
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ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (7.00 π.μ.-15.30 μ.μ.) στο κατάστημα του Δικαστικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και του περιβάλλοντος 
χώρου, ο χρόνος απόκρισης πρέπει να είναι εντός δύο (2) ωρών μετά από σχετική ειδοποίηση. 
 

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, η στεγαζόμενη υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καλέσει τεχνικό 
από το ελεύθερο εμπόριο και ο ανάδοχος του έργου επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης της 
βλάβης.  
 
Όλα τα παραπάνω θα συμπεριληφθούν και ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
Όλοι οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Α. Οι διαγωνιζόμενοι, πριν συντάξουν την προσφορά τους, οφείλουν να επισκεφτούν τους προς 
ανάθεση χώρους του Δ.Μ.Θ., προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα, αφού η Επιτροπή Διαχείρισης 
της Επιχορηγήσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης καμία ευθύνη δεν φέρει για την ως άνω 
περιγραφή. 
Β. Το τελικό πρόγραμμα για τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης του κτηρίων του Δ.Μ.Θ., θα προσδιορισθεί με τη σύμβαση που 
θα συναφθεί με τον ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  
(Ανήκει  στη  με  αριθμ.  1203/2021 Διακήρυξη διαγωνισμού)  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας: ………………………………. 
Κατάστημα: …………………………………………. 
(Δ/νση: οδός-αριθμός, Τ.Κ.  αριθμ. φαξ ) 
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………… 
Ποσό (σε ευρώ): …………………………………… 
Αριθμ. σχετικής διακήρυξης: ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Προς 
το Εφετείο Θεσσαλονίκης- 

Επιτροπή του άρθρ. 64 Ν. 3900/2010 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 

Αριθμός: …………………………………. Ποσό:………………….…………… ευρώ 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των …………………………. ευρώ (και ολογράφως το ποσό) ……………………………. υπέρ της 
εταιρείας  …………………………….  με  την  επωνυμία  ……………………,  Δ/νση  …………………………..,  Α.Φ.Μ. 
…………………… για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 1203/2021 διακήρυξή σας και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 9-4-2021, για 
την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση-επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού 
και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………………………… 

 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ) 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη). 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  
(Ανήκει  στην  με  αριθμ.  1203/2021 Διακήρυξη  διαγωνισμού)  

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας: 
Κατάστημα: (Δ/νση : οδός-αριθμός, Τ.Κ.  αριθμ. φαξ)  
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό (σε ευρώ):  

  Αριθμ. σχετικής διακήρυξης: ………………… 

 
                                                                                                              Προς το Εφετείο Θεσσαλονίκης- 

                                                                                                              Επιτροπή του άρθρ. 64 Ν. 3900/2010 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Αριθμός:............. Ποσό σε ευρώ …….. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ……………. ΕΥΡΩ (αριθμητικώς και ολογράφως), στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας …………………… (επωνυμία) εδρεύουσας 
……………..(Δ/νση) για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………….. 
σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη συντήρηση-επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού 
(Η/Μ) εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης (Αριθμός σχετικής Διακήρυξης 1203/2021). 
Το παραπάνω ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., ήτοι αξίας ………… ευρώ. 
Το ποσό αυτό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμιά ισχύ. 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
(Ανήκει στην με αριθμ. 1203/2021 Διακήρυξη διαγωνισμού)  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi 

και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 77023 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 26
ης

 Οκτωβρίου 3-5, Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αστέριος Σαμαράς  

- Τηλέφωνο: 2313 311334 

- Ηλ. ταχυδρομείο: efeteio.promithies@thess-courts.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.efeteio-thess.gr/web/ 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης  

- CPV: 50710000-5 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: Υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΤΕΥΔ θα πρέπει να συμπληρωθούν από 

τον οικονομικό φορέα 

 

http://www.efeteio-thess.gr/web/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο: 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας 

στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τo μέρoς IV για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 
2. δωροδοκίαviii,ix· 
3. απάτηx· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii;
 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xix

: 

 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxii 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxv  

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν 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 ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

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 διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxx
; του: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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 διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

Όσον αφορά τις οικονομικές-

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxi, 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 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του:ς 

 

 

α)[……..] 

 

 

 

 

β) [……] 

3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxiii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

 

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; 

 

Εάν όχι, 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, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

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; 

Εάν 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, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι ισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxxiv, 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 

δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης- Επιτροπή 
Διαχείρισης της Επιχορήγησης, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για το σκοπό της διαδικασίας συνοπτικού 
δημόσιου ενιαίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού 
και των εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την με 
αριθμ. πρωτ. 1203/2021 σχετική διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο 
www.efeteio-thess.gr/web.  
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

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




53
η
 σελ. της 1203/2021 διακήρυξης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

` 

 

 
                                                           
i

i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv

 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με 
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vi

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
vii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
viii

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου  2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
x
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xi
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 
και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xix

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xx

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxi

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς  
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xxii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα 
της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 
xxv

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 
2 ν. 3863/2010 . 
xxvii

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxviii

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxix

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 
ΕΕ 2016/7) 
xxx

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxi

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xxxii

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες 
για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxiii

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 
χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xxxiv

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxv

 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. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




