
   

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2023  

Αριθμ. Πρωτ.: 632 

 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 3-5 
Τ.Κ. :  546 26 
Πληροφορίες : Αστέριος Σαμαράς 
Τηλέφωνο : 2313 311 334 
email:      efeteio.promithies@thess-courts.gr 

ΠΡΟΣ  
  

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για τον καθαρισμό των υδρορροών και απορροών του κτιρίου του 

Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης  

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του 

Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης 

Έχοντας υπόψη: 

1] Τον ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143). 

2] Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ Α’ 145) 

3] Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4] Το ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 

την υγεία» (ΦΕΚ Α 36), όπως ισχύει.  

5] Την υπ’ αριθ. πρωτ. 32/20-1-2023 (ΑΔΑ: Ψ2104ΝΒ-79Φ, ΑΔΑΜ: 

23REQ012119612) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Τριμελούς Επιτροπής 

Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε 

πίστωση συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) με το 

Φ.Π.Α. 24%, για τη συντήρηση των υδρορροών και απορροών των ομβρίων υδάτων 

του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.   

6) Την ανάγκη συντήρησης των υδρορροών και απορροών του Δικαστικού Μεγάρου 

Θεσσαλονίκης.  





 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, να καταθέσουν τις 

οικονομικές προσφορές τους, για τη συντήρηση (καθαρισμό) των υδρορροών 

και απορροών του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, σε 

σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 22α Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13.00’ στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, (26ης Οκτωβρίου 3-5), Εφετείο 

Θεσσαλονίκης, Τμήμα: Ειδικό Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο 334, 3ος όροφος. 

(πληροφορίες Αστέριος Σαμαράς, τηλ 2313311334). 

 

Κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει 

τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.   

   

Προϋπόθεση, για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές είναι να έχουν πρωτοκολληθεί 

μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του υποψηφίου. Προσφορές που 

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται.  

 Ο υποψήφιος να εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον του καταθέτοντας την προσφορά 

του σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των υδρορροών και απορροών του κτιρίου του 

Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, όπως παρακάτω περιγράφεται.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Καθαρισμός όλων των κατακόρυφων υδρορροών (62 τεμάχια) του κτιρίου, με 

πλύσιμο αυτών, απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων και απόφραξη 

όσων έχουν φράξει. Επίσης θα γίνει έλεγχος της στεγάνωσης των υδρορροών. 

2 Καθαρισμός και έλεγχος των φρεατίων κατάληξης των υδρορροών επί του 

πεζοδρομίου, καθώς και των οριζόντων υδρορροών (εντός του εδάφους) που 

καταλήγουν στον κεντρικό αγωγό. 

3 Καθαρισμός του οριζόντιου συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων του ισογείου, με 

ανασήκωση των μαρμάρινων σχαρών, απομάκρυνση των φερτών υλικών και 

πλύσιμο αυτών.  

 

    Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ζημιά στις υδρορροές ή τα φρεάτια αυτών θα 

επισημανθεί με φωτογραφικό υλικό και περιγραφή της ζημιάς.  

   Για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των 

ως άνω ζητηθέντων εργασιών συντήρησης, σε διαφορετική περίπτωση θα 

απορριφθούν ως απαράδεκτες.  





    Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διαχείρισης της 

Επιχορήγησης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, μετά την προσκόμιση φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας, αφού πραγματοποιηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και 

παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος και ύστερα από τη σύνταξη και υπογραφή των 

σχετικών δικαιολογητικών και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.  

    Το Τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: ΕΦΕΤΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 26ης Οκτωβρίου 3-5, ΑΜΦ: 997761715, Ε’ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις που θα βαρύνουν των ανάδοχο είναι:  

α) παρακράτηση φόρου 8% για υπηρεσίες, ποσοστό επί της καθαρής αξίας (άρθρο 

64 Ν. 4172/2013). 

β) Κράτησης ύψους 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ επί της αξίας πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται κράτηση 3% τέλος χαρτοσήμου 

και κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. 

   Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, φόρους 

κλπ), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. 

  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα (60) 

ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

   Η Υπηρεσία του Εφετείου Θεσσαλονίκης και εν προκειμένω η Πρόεδρος της 

Επιτροπής Διοίκησης Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου 

Θεσσαλονίκης, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό 

Δημόσιο: α) για την ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) για την 

ματαίωση και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της 

πρόσκλησης.      

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη 

Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν: α) 

ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και του Ν. 4782/2021, όπως ισχύει,  β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης συλλογής προσφορών, η δε προσφορά τους 

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής και γ) επισκέφθηκαν το κτίριο του 

Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και ήλεγξαν τις προς καθαρισμό υδρορροές,  

απορροές και φρεάτια του κτιρίου.   





  Ο προσωρινός ανάδοχος, πριν την απόφαση κατακύρωσης πρέπει να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά του άρθρου του άρθρου 73 παρ 1 και 2  του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην 

ιστοσελίδα του Εφετείου Θεσσαλονίκης.  

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης 

και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Σοφία Μαντζακίδου 

Πρόεδρος Εφετών 

  




