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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1Στοιχεία δημοπρατούντος φορέα

Επωνυμί�α ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ)

Αρίθμό� ς Φόρόλόγίκόυ�  Μητρω� όυ (Α.Φ.Μ.) 999723430
Ταχυδρόμίκη�  δίευ� θυνση Βασ. Σόφί�ας 135 & Ζαχα� ρωφ 

Πό� λη Αθη� να
Ταχυδρόμίκό� ς Κωδίκό� ς 11521

Τηλε�φωνό 2132039742
Ηλεκτρόνίκό�  Ταχυδρόμεί�ό (e-mail) oikonomiko.karfaki@ekka.org.gr

Αρμό� δίός γία πληρόφόρί�ες Ασπασί�α Καρφα� κη
Γενίκη�  Δίευ� θυνση στό δίαδί�κτυό  (URL) www.ekka.org.gr

1.2 Στοιχεία διαδικασίας

Τό  Ε.Κ.Κ.Α.  επαναπρόκηρυ� σσεί  την  πλείόδότίκη�  δημόπρασί�α  με  ε�γγραφες  κλείστε�ς
πρόσφόρε�ς γία την πω� ληση κεντητω� ν μαξίλαρίω� ν πρόερχό� μενων εκ τόυ απόθε�ματός της
Οίκότεχνί�ας. 

Τα  ε�γγραφα  της  δίαδίκασί�ας  εί�ναί  δίαθε�σίμα  γία  ελευ� θερη,  πλη� ρη,  α� μεση  καί  δωρεα� ν
ηλεκτρόνίκη�  πρό� σβαση με�σω της ίστόσελί�δας τόυ Ε.Κ.Κ.Α. www  .  ekka  .  org  .  gr  

Γία την ε�γκρίση της δίενε�ργείας της Επαναπρόκη� ρυξης της  δημόπρασί�ας καί των ό� ρων
αυτη� ς, καθω� ς καί γία τόν πρόσδίόρίσμό�  των δημόπρατόυ� μενων είδω� ν ε�χεί ληφθεί� υπό� ψη  η
υπ΄ αρίθμ.: 3η/2-02-2023 από� φαση  Δ.Σ. τόυ Ε.Κ.Κ.Α. – Α.Δ.Α.: 6ΦΒΟ469Η2Α-Δ0Ρ.

1.3 Αντικείμενο 

Τα δημόπρατόυ� μενα εί�δη πρόσδίόρί�ζόνταί αναλυτίκα�  στό Παράρτημα Ι της παρόυ� σης.

Ελα� χίστη τίμη�  πω� λησης, ό� πως αναφε�ρεταί στόν πί�νακα τόυ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών, ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών και
δημοσιότητα

Η καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α παραλαβη� ς των πρόσφόρω� ν εί�ναί η  10η  Μαρτίου 2023 και
ώρα  12:00.  Οί  πρόσφόρε�ς  υπόβα� λλόνταί  εί�τε  δία  καταθε�σεως  στό  Πρωτό� κόλλό  τόυ
Ε.Κ.Κ.Α., επί� της όδόυ�  Βασ. Σόφί�ας 135 καί Ζαχα� ρωφ, εί�τε δία απόστόλη� ς με�σω συστημε�νης
επίστόλη� ς η�  κόυ� ρίερ με την πρόυT πό� θεση ό� τί ό φα� κελός της πρόσφόρα� ς να ε�χεί περίε�λθεί
στό Ε.Κ.Κ.Α. ε�ως την ανωτε�ρω ημερόμηνί�α καί ω� ρα.

Η απόσφρα� γίση των πρόσφόρω� ν θα πραγματόπόίηθεί�  στίς  14 Μαρτίου 2023 και ώρα
11:00.

Η παρόυ� σα καταχωρη� θηκε στη Δίαυ� γεία καί αναρτη� θηκε στην ίστόσελί�δα τόυ Ε.Κ.Κ.Α. 

1.5 Αρχές εφαρμοζόμενες στην διαδικασία σύναψης
Οί συμμετε�χόντες στην δημόπρασί�α δεσμευ� όνταί ό� τί 
α) τηρόυ� ν τίς  υπόχρεω� σείς τόυς πόυ απόρρε�όυν από�  τίς δίατα� ξείς  της περίβαλλόντίκη� ς,
κόίνωνίκόασφαλίστίκη� ς καί εργατίκη� ς νόμόθεσί�ας, πόυ ε�χόυν θεσπίσθεί�  με τό δί�καίό της
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Ένωσης,  τό  εθνίκό�  δί�καίό,  συλλόγίκε�ς  συμβα� σείς  η�  δίεθνεί�ς  δίατα� ξείς  περίβαλλόντίκόυ� ,
κόίνωνίκόυ�  καί εργατίκόυ�  δίκαί�όυ,
β) δεν  θα  ενεργη� σόυν  αθε�μίτα,  παρα� νόμα  η�  καταχρηστίκα�  καθ’  ό� λη  τη  δία� ρκεία  της
δίαδίκασί�ας,
γ) λαμβα� νόυν  τα  κατα� λληλα  με�τρα  γία  να  δίαφυλα� ξόυν  την  εμπίστευτίκό� τητα  των
πληρόφόρίω� ν πόυ ε�χόυν χαρακτηρίστεί� ως τε�τόίες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Διευκρινήσεις και Επίσκεψη στον χώρο φύλαξης των δημοπρατούμενων ειδών
Τα σχετίκα�  αίτη� ματα γία παρόχη�  δίευκρίνη� σεων υπόβα� λλόνταί ηλεκτρόνίκα�  στόν αρμό� δίό
γία  πληρόφόρί�ες  υπα� λληλό,  τό  αργό� τερό  5  ημε�ρες  πρίν  την  καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α
υπόβόλη� ς πρόσφόρω� ν.
Η επί�σκεψη των δημόπρατόυ� μενων είδω� ν επίτρε�πεταί  στόν  χω� ρό  φυ� λαξης  των  είδω� ν
(Ορφε�ως 220 Ελαίω� νας – Αίγα� λεω),  κατό� πίν συνεννό� ησης με τόν αρμό� δίό υπα� λληλό,  τό
αργό� τερό 5 ημε�ρες πρίν την καταληκτίκη�  ημερόμηνί�α  υπόβόλη� ς  πρόσφόρω� ν.  Η εξε�ταση
μπόρεί�  να  γί�νεί  από�  τόν  ενδίαφερό� μενό  με  την  βόη� θεία  καί  τεχνίκόυ�  συμβόυ� λόυ  της
επίλόγη� ς τόυ, χωρί�ς ό� μως την χρη� ση εργαλεί�ων η�  α� λλων μηχανίκω� ν με�σων καί χωρί�ς να
επίτρε�πεταί η φωτόγρα� φίση των δημόπρατόυ� μενων είδω� ν. 
Τό Ε.Κ.Κ.Α. μπόρεί�  να παρατεί�νεί την πρόθεσμί�α παραλαβη� ς των πρόσφόρω� ν όυ� τως ω� στε
ό� λόί όί ενδίαφερό� μενόί να μπόρόυ� ν να λα� βόυν γνω� ση ό� λων των αναγκαί�ων πληρόφόρίω� ν
γία την κατα� ρτίση των πρόσφόρω� ν.
Όταν όί πρό� σθετες πληρόφόρί�ες δεν ε�χόυν ζητηθεί�  ε�γκαίρα η�  δεν ε�χόυν σημασί�α γία την
πρόετόίμασί�α κατα� λληλων πρόσφόρω� ν, δεν απαίτεί�ταί παρα� ταση των πρόθεσμίω� ν.

2.2 Γλώσσα
Οί  πρόσφόρε�ς  καί  τα  περίλαμβανό� μενα σε  αυτε�ς  στόίχεί�α  συντα� σσόνταί  στην  ελληνίκη�
γλω� σσα  η�  συνόδευ� όνταί  από�  επί�σημη  μετα� φραση�  τόυς  στην  ελληνίκη�  γλω� σσα.  Στα
αλλόδαπα�  δημό� σία  ε�γγραφα  καί  δίκαίόλόγητίκα�  εφαρμό� ζεταί  η  Συνθη� κη  της  Χα� γης  της
5ης.10.1961  πόυ  κυρω� θηκε  με  τό  ν.  1497/1984.  Τα  αλλόδαπα�  ίδίωτίκα�  ε�γγραφα
συνόδευ� όνταί  από�  μετα� φραση�  τόυς  στην  ελληνίκη�  γλω� σσα,  επίκυρωμε�νη  εί�τε  από�
πρό� σωπό αρμό� δίό κατα�  τίς δίατα� ξείς της εθνίκη� ς νόμόθεσί�ας εί�τε από�  πρό� σωπό κατα�  νό� μό
αρμό� δίό της χω� ρας στην όπόί�α ε�χεί συνταχθεί� τό ε�γγραφό.
Κα� θε μόρφη� ς επίκόίνωνί�α με τό Ε.Κ.Κ.Α. θα γί�νεταί υπόχρεωτίκα�  στην ελληνίκη�  γλω� σσα.

2.3 Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Δίκαί�ωμα  συμμετόχη� ς  ε�χόυν  ό� λόί  ανεξαίρε�τως  όί  όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς,  φυσίκα�  η�  νόμίκα�
πρό� σωπα, ημεδαπόί�  η�  αλλόδαπόί�,  εφό� σόν εί�ναί ίκανόί�  πρός δίκαίόπραξί�α, καί δεν τελόυ� ν
υπό�  δίκαστίκη�  απαγό� ρευση η�  αντί�ληψη.
Τα  νόμίκα�  πρό� σωπα  συμμετε�χόυν  δία  τόυ  νό� μίμόυ  εκπρόσω� πόυ  τόυς  η�  με  νό� μίμα
δίόρίσμε�νό εκπρό� σωπό της ελευ� θερης επίλόγη� ς τόυς, όφεί�λόυν ό� μως να πρόσκόμί�σόυν ό� λα
τα νόμίμόπόίητίκα�  ε�γγραφα της εταίρεί�ας,  η� τόί  επίκυρωμε�νό αντί�γραφό της συστατίκη� ς
πρα� ξης - καταστατίκό� , στό όπόί�ό μεταξυ�  των α� λλων θα όρί�ζεταί η ε�ναρξη καί η δία� ρκεία της
εταίρεί�ας,  ό  νό� μίμός  εκπρό� σωπός  αυτη� ς  καί  όί  εξόυσί�ες  τόυ,  ΦΕΚ  δημόσί�ευσης  τόυ
καταστατίκόυ�  καθω� ς καί πρό� σφατό πίστόπόίητίκό�  μεταβόλω� ν από�  τό όίκεί�ό Πρωτόδίκεί�ό
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με τα αντί�στόίχα ΦΕΚ καί ΓΕΜΗ.

2.4 Εγγύηση συμμετοχής
Οί συμμετε�χόντες στη δημόπρασί�α υπόχρεόυ� νταί, πρίν την ε�ναρξη αυτη� ς, να καταβα� λόυν
εγγυ� ηση  συμμετόχη� ς  ί�ση  με  τό  2%  τόυ  καθόρίσμε�νόυ  ελα� χίστόυ  πόσόυ�  των
δημόπρατόυ� μενων είδω� ν, η� τόί εξακό� σία δω� δεκα ευρω�  καί ενενη� ντα επτα�  λεπτα�  (612,97€).
Η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς πρε�πεί να ίσχυ� εί γία τρία� ντα (30) ημε�ρες τόυλα� χίστόν μετα�  από�  τη
λη� ξη  τόυ  χρό� νόυ  ίσχυ� ός  της  πρόσφόρα� ς.  To E.K.K.A.  μπόρεί�,  πρίν  από�  τη  λη� ξη  της
πρόσφόρα� ς,  να  ζητα�  από�  τόν  συμμετε�χόντα  να  παρατεί�νεί,  πρίν  από�  τη  λη� ξη  τόυς,  τη
δία� ρκεία ίσχυ� ός της πρόσφόρα� ς καί της εγγυ� ησης συμμετόχη� ς.
Η  πρόσφόρα�  συμμετε�χόντός  πόυ  παρε�λείψε  να  πρόσκόμί�σεί  την  απαίτόυ� μενη  εγγυ� ηση
συμμετόχη� ς  απόρρί�πτεταί  ως  απαρα� δεκτη,  μετα�  από�  γνω� μη  τόυ  αρμό� δίόυ  συλλόγίκόυ�
όργα� νόυ.  Η  από� φαση από� ρρίψης  της  πρόσφόρα� ς  τόυ  πρόηγόυ� μενόυ  εδαφί�όυ  εκδί�δεταί
πρίν  από�  την  ε�κδόση  όπόίασδη� πότε  α� λλης  από� φασης  σχετίκα�  με  την  αξίόλό� γηση  των
πρόσφόρω� ν της δημόπρασί�ας.

2.5 Λόγοι αποκλεισμού – Απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας
Απόκλεί�εταί από�  τη  συμμετόχη�  στην  παρόυ� σα  δίαδίκασί�α,  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας  εα� ν  ε�χεί
αθετη� σεί  τίς  υπόχρεω� σείς  τόυ  πόυ  απόρρε�όυν  από�  τίς  δίατα� ξείς  της  περίβαλλόντίκη� ς,
φόρόλόγίκη� ς, κόίνωνίκόασφαλίστίκη� ς καί εργατίκη� ς νόμόθεσί�ας, καθω� ς καί σε περί�πτωση
πόίνίκη� ς καταδί�κης. 

2.6 Λοιπά Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οί  όίκόνόμίκόί�  φόρεί�ς  κατα�  τό  στα� δίό  υπόβόλη� ς  των  πρόσφόρω� ν  υπόχρεόυ� νταί  να
πρόσκόμί�σόυν:
-   από� σπασμα πόίνίκόυ�  μητρω� όυ (τελευταίου 3μήνου προ της υποβολής), 
-   φόρόλόγίκη�  ενημερό� τητα  σε ίσχυ�  
-  ασφαλίστίκη�  ενημερό� τητα σε ίσχυ�   
-  Υπευ� θυνη δη� λωση περί�  εναρμό� νίσης  με  την  περίβαλλόντίκη� ,  φόρόλόγίκη� ,
κόίνωνίκόασφαλίστίκη�  καί εργατίκη�  νόμόθεσί�α. Οίκόνόμίκό� ς φόρε�ας πόυ εμπί�πτεί σε μία
από�  τίς παρακα� τω περίπτω� σείς μπόρεί�  να πρόσκόμί�ζεί στόίχεί�α, τα όπόί�α εκτίμω� νταί από�
τό Ε.Κ.Κ.Α. κατα�  περί�πτωση, πρόκείμε�νόυ να απόδεί�ξεί ό� τί τα με�τρα πόυ ε�λαβε επαρκόυ� ν
γία να απόδεί�ξόυν την αξίόπίστί�α τόυ, παρό� τί συντρε�χεί ό σχετίκό� ς λό� γός απόκλείσμόυ� . 

 α) συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στην παρ. 1 άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003
γ) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995)
δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
όπως ορίζονται στα άρθρα 1 & 3 της απόφασης -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002
ε) νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2025/60/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5 ης
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Απριλίου του 2011
«Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  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 αφορά στις
περιπτώσεις  ΕΠΕ,  ΙΚΕ  και  προσωπικών  εταιρειών  (ΟΕ  και  ΕΕ)  τους  διαχειριστές,  στις
περιπτώσεις Α.Ε. τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ και στις περιπτώσεις
συνεταιρισμών τα μέλη ΔΣ.  

2. Επί�σης,  ό όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας πρε�πεί  να πρόσκόμί�σεί πίστόπόίητίκό�  (πόυ να εί�ναί σε
ίσχυ�  κατα�  τόν χρό� νό υπόβόλη� ς τόυ, α� λλως αν δεν αναφε�ρεταί δία� ρκεία ίσχυ� ός τελευταί�όυ
3μη� νόυ) από�  τό όπόί�ό να πρόκυ� πτεί  ό� τί  δεν τελεί�  υπό�  πτω� χευση η�  δεν ε�χεί  υπαχθεί�  σε
δίαδίκασί�α εξυγί�ανσης η�  είδίκη� ς εκκαθα� ρίσης η�  δεν τελεί� υπό�  αναγκαστίκη�  δίαχεί�ρίση από�
εκκαθαρίστη�  η�  από�  τό  δίκαστη� ρίό  η�  δεν  ε�χεί  υπαχθεί�  σε  δίαδίκασί�α  πτωχευτίκόυ�
συμβίβασμόυ�  η�  δεν ε�χεί αναστεί�λεί τίς επίχείρηματίκε�ς τόυ δραστηρίό� τητες η�  δεν βρί�σκεταί
σε  όπόίαδη� πότε  ανα� λόγη  κατα� σταση  πρόκυ� πτόυσα  από�  παρό� μόία  δίαδίκασί�α,
πρόβλεπό� μενη σε εθνίκε�ς δίατα� ξείς νό� μόυ. Γία την από� δείξη των ανωτε�ρω αρκεί�  τό ενίαί�ό
πίστόπόίητίκό�  δίκαστίκη� ς φερεγγυό� τητας πόυ εκδί�δεταί από�  τίς κατα�  τό� πόυς δίκαστίκε�ς
αρχε�ς  η�  εναλλακτίκα�  ε�νόρκη  βεβαί�ωση  με  τό  ί�δίό  περίεχό� μενό.  Η  μη  αναστόλη�  των
επίχείρηματίκω� ν  δραστηρίότη� των  γία  τόυς  εγκατεστημε�νόυς στην  Ελλα� δα  όίκόνόμίκόυ� ς
φόρεί�ς  απόδείκνυ� εταί με�σω της ηλεκτρόνίκη� ς  πλατφό� ρμας της ΑΑΔΕ (Με  εκτυ� πωση της
καρτε�λας «Στόίχεί�α Μητρω� όυ/Επίχεί�ρησης, ό� πως αυτα�  εμφανί�ζόνταί στό   taxisnet  ).  
3. Πρός  από� δείξη  της  επαγγελματίκη� ς  τόυ  δραστηρίό� τητας  ό  όίκόνόμίκό� ς  φόρε�ας
πρόσκόμί�ζεί  βεβαί�ωση/πίστόπόίητίκό�  από�  τό  όίκεί�ό  επαγγελματίκό�  μητρω� ό
(επίμελητη� ρίό), πόυ να ε�χεί εκδόθεί� ε�ως 30 ημε�ρες πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυ, με τό όπόί�ό
θα πίστόπόίεί�ταί αφενό� ς η εγγραφη�  τόυ πρόσφε�ρόντα στό όίκεί�ό επαγγελματίκό�  μητρω� ό η�
επίμελητη� ρίό, αφετε�ρόυ τό είδίκό�  επα� γγελμα�  τόυ.

2.7 Ειδικός όρος συμμετοχής
Η συμμετόχη�  των ενδίαφερό� μενων υπόδηλω� νεί την απόδόχη� :
α) των ό� ρων πω� λησης χωρί�ς καμί�α επίφυ� λαξη,
β) ό� τί ε�χόυν εξετα� σεί τα πρός δημόπρα� τηση εί�δη καί τα ε�χόυν βρεί της από� λυτης αρεσκεί�ας
τόυς,
γ)ό� τί  γνωρί�ζόυν  πόλυ�  καλα�  τό  εί�δός,  την  πόίό� τητα  καί  την  κατα� σταση  των
δημόπρατόυμε�νων είδω� ν,
δ) ό� τί εί�ναί κατα� λληλα γία τόν σκόπό�  πόυ τα πρόόρί�ζόυν,
ε) ό� τί γνωρί�ζόυν πόυ ακρίβω� ς βρί�σκόνταί τα δημόπρατόυ� μενα εί�δη καί δηλω� νόυν ό� τί ε�χόυν
εξασφαλίσμε�να τα με�σα καί τόν τρό� πό της ε�γκαίρης μεταφόρα� ς τόυς,
στ) ό� τί παραίτόυ� νταί από�  κα� θε δίκαί�ωμα τόυς γία ακυ� ρωση, υπαναχω� ρηση, αναστρόφη�
της  αγόραπωλησί�ας,  μεί�ωση  της  τίμη� ς  τόυ  εκπλείστηρία� σματός,  καθω� ς  καί  από�  κα� θε
αξί�ωση τόυς γία απόζημί�ωση εξ αίτί�ας φανερω� ν η�  κρυμμε�νων ελαττωμα� των η�  ίδίότη� των
πόυ λεί�πόυν από�  τα δημόπρατόυ� μενα εί�δη.

2.8 Κατάρτιση – Περιεχόμενο προσφορών
1. Οί πρόσφόρε�ς υπόβα� λλόνταί γία ό� λα τα περίγραφό� μενα στό Παράρτημα Ι εί�δη.
2. Εναλλακτίκε�ς πρόσφόρε�ς καί αντίπρόσφόρε�ς δεν επίτρε�πόνταί.
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3. Οί ενδίαφερό� μενόί υπόβα� λλόυν την πρόσφόρα�  τόυς σε ε�ναν ενίαί�ό σφραγίσμε�νό φα� κελό,
ό όπόί�ός περίλαμβα� νεί δυ� ό επίμε�ρόυς σφραγίσμε�νόυς (υπό)φακε�λόυς ως εξη� ς:
α) ε�ναν  (υπό)φα� κελό  με  την  ε�νδείξη  «Δίκαίόλόγητίκα�  Συμμετόχη� ς»,  στόν  όπόί�ό
περίλαμβα� νόνταί τα απαίτόυ� μενα στίς παρ. 2.3 & 2.6 της παρόυ� σας δίκαίόλόγητίκα� , καθω� ς
καί η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς  (2.4). Τα περίεχό� μενα τόυ (υπό)φακε�λόυ θα πρε�πεί  να ε�χόυν
συνεχό� μενη αρί�θμηση καί μόνόγραφη�  σε κα� θε σελί�δα, καθω� ς καί σφραγί�δα καί υπόγραφη�
από�  τόν δίαγωνίζό� μενό, η�  από�  τόν νό� μίμό εκπρό� σωπό�  τόυ αν εί�ναί νόμίκό�  πρό� σωπό, στην
τελευταί�α σελί�δα.
β) ε�ναν (υπό)φα� κελό με την ε�νδείξη «Οίκόνόμίκη�  Πρόσφόρα� », στόν όπόί�ό περίλαμβα� νεταί η
όίκόνόμίκη�  πρόσφόρα�  επί� πόίνη�  απόκλείσμόυ� , ως τό συνημμε�νό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 
Η τίμη�  της πρόσφόρα� ς δί�νεταί σε ευρω� .  Τα περίεχό� μενα τόυ (υπό)φακε�λόυ θα πρε�πεί να
ε�χόυν  συνεχό� μενη  αρί�θμηση  καί  μόνόγραφη�  σε  κα� θε  σελί�δα,  καθω� ς  καί  σφραγί�δα  καί
υπόγραφη�  από�  τόν  δίαγωνίζό� μενό,  η�  από�  τόν  νό� μίμό  εκπρό� σωπό�  τόυ  αν  εί�ναί  νόμίκό�
πρό� σωπό, στην τελευταί�α σελί�δα.
Ο ενίαί�ός σφραγίσμε�νός φα� κελός πρε�πεί να φε�ρεί την ε�νδείξη:
-Στόίχεί�α τόυ πρόσφε�ρόντός (επωνυμί�α, δίευ� θυνση, τηλ., e-mail)
-Πρόσφόρα�  γία  την  Δημόπρασί�α  με  τί�τλό  «ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΕΝΤΗΜΕΝΩΝ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ» με δημόπρατόυ� ντα φόρε�α τό ΕΚΚΑ
-Αρίθμό� ς Δίακη� ρυξης: ….
-Ημερόμηνί�α Δίενε�ργείας:….
Οί  επίμε�ρόυς  (υπό)φα� κελόί  πρε�πεί  να  αναγρα� φόυν  τα  στόίχεί�α  τόυ πρόσφε�ρόντός,  τόν
τί�τλό της δημόπρασί�ας καί τόν τί�τλό τόυ σχετίκόυ�  (υπό)φακε�λόυ.
4.  Ως απαρα� δεκτες απόρρί�πτόνταί πρόσφόρε�ς στίς όπόί�ες:  α) δεν δί�νεταί τίμη�  σε ευρω�  η�
πόυ  καθόρί�ζεταί  σχε�ση  ευρω�  πρός  ξε�νό  νό� μίσμα,  β) δεν  πρόκυ� πτεί  με  σαφη� νεία  η
πρόσφερό� μενη  τίμη�  καί  γ) η  τίμη�  υπόλεί�πεταί  της  καθόρίσθεί�σας  ως  ελα� χίστης  τίμη� ς
πλείόδόσί�ας.

2.9 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οί  υπόβαλλό� μενες  πρόσφόρε�ς  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για
διάστημα  τριών  (3)  μηνών  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  κατάθεσης  των
προσφορών. Πρόσφόρα�  η  όπόί�α  όρί�ζεί  χρό� νό  ίσχυ� ός  μίκρό� τερό  από�  τόν  ανωτε�ρω
πρόβλεπό� μενό απόρρί�πτεταί. 
Η ίσχυ� ς της πρόσφόρα� ς μπόρεί�  να παρατεί�νεταί εγγρα� φως, εφό� σόν τόυ� τό ζητηθεί�  από�  τό
Ε.Κ.Κ.Α.  πρίν  από�  τη  λη� ξη  της,  με  αντί�στόίχη  παρα� ταση  της  εγγυητίκη� ς  επίστόλη� ς
συμμετόχη� ς,  κατ' ανω� τατό ό� ρίό γία χρόνίκό�  δία� στημα ί�σό με την πρόβλεπό� μενη ως α� νω
αρχίκη�  δία� ρκεία.  Σε  περί�πτωση  αίτη� ματός  τόυ  Ε.Κ.Κ.Α.  γία  παρα� ταση  της  ίσχυ� ός  της
πρόσφόρα� ς, γία τόυς πρόσφε�ρόντες, πόυ απόδε�χτηκαν την παρα� ταση, πρίν τη λη� ξη ίσχυ� ός
των πρόσφόρω� ν τόυς, όί πρόσφόρε�ς ίσχυ� όυν καί τόυς δεσμευ� όυν  γία τό επίπλε�όν αυτό�
χρόνίκό�  δία� στημα.
Μετα�  τη  λη� ξη  καί  τόυ  παραπα� νω  ανω� τατόυ  όρί�όυ  χρό� νόυ  παρα� τασης  ίσχυ� ός  της
πρόσφόρα� ς,  τα  απότελε�σματα  της  δίαδίκασί�ας  ανα� θεσης  ματαίω� νόνταί,  εκτό� ς  αν  τό
Ε.Κ.Κ.Α. κρί�νεί, κατα�  περί�πτωση, αίτίόλόγημε�να, ό� τί η συνε�χίση της δίαδίκασί�ας εξυπηρετεί�
τό δημό� σίό συμφε�ρόν, όπό� τε όί ενδίαφερό� μενόί πόυ συμμετε�χόυν στη δίαδίκασί�α μπόρόυ� ν
να επίλε�ξόυν εί�τε να παρατεί�νόυν την πρόσφόρα�  καί την εγγυ� ηση συμμετόχη� ς τόυς, εφό� σόν
τόυς ζητηθεί�  πρίν την πα� ρόδό τόυ ανωτε�ρω ανω� τατόυ όρί�όυ παρα� τασης της πρόσφόρα� ς
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τόυς εί�τε ό� χί. Στην τελευταί�α περί�πτωση, η δίαδίκασί�α συνεχί�ζεταί με ό� σόυς παρε�τείναν τίς
πρόσφόρε�ς τόυς καί απόκλεί�όνταί όί λόίπόί� όίκόνόμίκόί� φόρεί�ς.
Σε περί�πτωση πόυ λη� ξεί ό χρό� νός ίσχυ� ός των πρόσφόρω� ν καί δεν ζητηθεί�  παρα� ταση της
πρόσφόρα� ς,  τό Ε.Κ.Κ.Α.  δυ� ναταί με αίτίόλόγημε�νη από� φαση�  τόυ,  εφό� σόν η εκτε�λεση της
συ� μβασης  εξυπηρετεί�  τό  δημό� σίό  συμφε�ρόν,  να  ζητη� σεί  εκ  των  υστε�ρων  από�  τόυς
όίκόνόμίκόυ� ς φόρεί�ς πόυ συμμετε�χόυν στη δίαδίκασί�α να παρατεί�νόυν την πρόσφόρα�  τόυς.

2.10 Λόγοι απόρριψης προσφορών  
Τό Ε.Κ.Κ.Α. με βα� ση τα απότελε�σματα τόυ ελε�γχόυ καί της αξίόλό� γησης των πρόσφόρω� ν,
απόρρί�πτεί, σε κα� θε περί�πτωση, πρόσφόρα� :
α) η όπόί�α απόκλί�νεί από�  απαρα� βατόυς ό� ρόυς περί� συ� νταξης καί υπόβόλη� ς της πρόσφόρα� ς,
η�  δεν  υπόβα� λλεταί  εμπρό� θεσμα με τόν τρό� πό καί  με τό  περίεχό� μενό πόυ όρί�ζεταί  στην
παρόυ� σα 
β) η όπόί�α περίε�χεί ατελεί�ς, ελλίπεί�ς, ασαφεί�ς η�  λανθασμε�νες πληρόφόρί�ες η�  τεκμηρί�ωση,
γ) η όπόί�α εί�ναί εναλλακτίκη�  πρόσφόρα� ,
δ) η όπόί�α εί�ναί υπό�  αί�ρεση, 
ε) η όπόί�α θε�τεί ό� ρό αναπρόσαρμόγη� ς, 
ζ) η  όπόί�α  παρόυσία� ζεί  ελλεί�ψείς  ως  πρός  τα  δίκαίόλόγητίκα�  πόυ  ζητόυ� νταί  από�  τα
ε�γγραφα της παρόυ� σας δίακη� ρυξης, 
η)  εα� ν  από�  τα  δίκαίόλόγητίκα�  πόυ  πρόσκόμί�ζόνταί  από�  τόν  πρόσφε�ρόντα,  δεν
απόδείκνυ� εταί η μη συνδρόμη�  των λό� γων απόκλείσμόυ�  
θ) εα� ν  κατα�  τόν ε�λεγχό των ως α� νω δίκαίόλόγητίκω� ν  δίαπίστωθεί�  ό� τί  τα στόίχεί�α  πόυ
δηλω� θηκαν,  εί�ναί  εκ  πρόθε�σεως  απατηλα� ,  η�  ό� τί  ε�χόυν  υπόβληθεί�  πλαστα�  απόδείκτίκα�
στόίχεί�α.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Διαδικασία δημοπράτησης – Αποσφράγιση προσφορών

1. Η απόσφρα� γίση των πρόσφόρω� ν λαμβα� νεί χω� ρα στίς 14 Μαρτίου 2023 & ώρα 11:00.
Η  απόσφρα� γίση  δίενεργεί�ταί  δημό� σία,  παρόυσί�α  των  πρόσφερό� ντων  η�  των  νόμί�μως
εξόυσίόδότημε�νων εκπρόσω� πων τόυς, όί όπόί�όί λαμβα� νόυν γνω� ση των λόίπω� ν συμμετεχό� ντων
στην  δίαδίκασί�α  καί  των  στόίχεί�ων  πόυ  υπεβλη� θησαν  από�  αυτόυ� ς.  Οί  παρίστα� μενόί  στην
δίαδίκασί�α  επίδείκνυ� όυν αστυνόμίκη�  ταυτό� τητα η�  α� λλό ίσόδυ� ναμό ε�γγραφό ταυτόπόί�ησης καί
παραστατίκό�  εκπρόσω� πησης.
2. Η δίαδίκασί�α απόσφρα� γίσης δίενεργεί�ταί ως ακόλόυ� θως: 
Απόσφραγί�ζόνταί  ό  κυρί�ως φα� κελός της πρόσφόρα� ς  καί  η εγγυ� ηση συμμετόχη� ς,  στη συνε�χεία
απόσφραγί�ζεταί ό (υπό)φα� κελός των δίκαίόλόγητίκω� ν συμμετόχη� ς καί μόνόγρα� φόνταί από�  την
αρμό� δία Επίτρόπη�  ό� λα τα δίκαίόλόγητίκα�  ανα�  φυ� λλό. Εν συνεχεί�α, η αρμό� δία Επίτρόπη�  συντα� σσεί
πρακτίκό�  με τα απότελε�σματα τόυ ελε�γχόυ (πρόσφόρε�ς  πόυ εί�ναί πλη� ρείς καί πρόσφόρε�ς  πόυ
απόρρί�πτόνταί λό� γω μη πληρό� τητας των δίκαίόλόγητίκω� ν), τό όπόί�ό υπόγρα� φεταί από�  τα με�λη
τόυ όργα� νόυ.
Εν συνεχεί�α, απόσφραγί�ζεταί ό (υπό)φα� κελός της όίκόνόμίκη� ς πρόσφόρα� ς των συμμετεχό� ντων,
των όπόί�ων τα δίκαίόλόγητίκα�  συμμετόχη� ς η αρμό� δία Επίτρόπη�  ε�κρίνε πλη� ρη καί μόνόγρα� φόνταί
από�  την  Επίτρόπη�  ό� λα  τα  στόίχεί�α  ανα�  φυ� λλό.  Εν  συνεχεί�α,  η  αρμό� δία  Επίτρόπη�  συντα� σσεί
πρακτίκό�  με τό όπόί�ό είσηγεί�ταί αίτίόλόγημε�να την από� ρρίψη η�  την απόδόχη�  των πρόσφόρω� ν ,
την κατα� ταξη�  τόυς καί την ανα� δείξη τόυ πλείόδό� τη.
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Οί πρόσφόρε�ς κατατα� σσόνταί από�  την υψηλό� τερη (η πρόσφε�ρόυσα την μεγαλυ� τερη τίμη� ) πρός
την χαμηλό� τερη (η πρόσφε�ρόυσα την χαμηλό� τερη τίμη� ). Πλείόδό� της αναδείκνυ� εταί εκεί�νός πόυ
πρόσε�φερε την μεγαλυ� τερη τίμη� . 
Αν δυ� ό πρόσφόρε�ς ε�χόυν την ί�δία τίμη� , τό Ε.Κ.Κ.Α. επίλε�γεί τόν πλείόδό� τη με κλη� ρωση μεταξυ�  των
πρόσφερό� ντων πόυ υπε�βαλαν την ί�δία τίμη� . Η κλη� ρωση γί�νεταί ενω� πίόν της αρμό� δίας Επίτρόπη� ς
καί παρόυσί�α αυτω� ν των πρόσφερό� ντων. 
3. Τό Δ.Σ. τόυ Ε.Κ.Κ.Α. επίκυρω� νεί τό ως α� νω πρακτίκό�  με από� φαση�  τόυ, η όπόί�α κόίνόπόίεί�ταί
στόυς πρόσφε�ρόντες μαζί� με τό αντί�γραφό τόυ πρακτίκόυ� .
Τό Δ.Σ. τόυ Ε.Κ.Κ.Α. δυ� ναταί, με αίτίόλόγημε�νη από� φαση�  τόυ, να μην απόδεχθεί� τό απότε�λεσμα τόυ
δίαγωνίσμόυ�  αν τό κρί�νεί ασυ� μφόρό η�  να ακυρω� σεί τόν δίενεργηθε�ντα δίαγωνίσμό� .
4. Αν γία όπόίόδη� πότε λό� γό η δημόπρασί�α ματαίωθεί�,  όί ενδίαφερό� μενόί πλείόδό� τες δεν ε�χόυν
όυ� τε δίατηρόυ� ν κανε�να δίκαί�ωμα η�  αξί�ωση απόζημί�ωσης κατα�  τόυ Ε.Κ.Κ.Α.

3.2 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
Μετα�  την κόίνόπόί�ηση της από� φασης κατακυ� ρωσης καί εντό� ς   5   εργα� σίμων ημερω� ν  , ό πλείόδό� της
καλεί�ταί  να  υπόβα� λεί  υπευ� θυνη δη� λωση στην  όπόί�α  θα  δηλω� νεταί  ό� τί  δεν  ε�χόυν  επε�λθεί  στό
πρό� σωπό�  τόυ όψίγενεί�ς μεταβόλε�ς σε σχε�ση με τίς πρόυT πόθε�σείς συμμετόχη� ς της παραγρα� φόυ
2.3  καί  να  καταβα� λεί  ως  πρόκαταβόλη�  πόσόστό�  20%  της  τίμη� ς  πλείόδόσί�ας.  Η  πληρωμη�  της
πρόκαταβόλη� ς γί�νεταί συ� μφωνα με τόυς εκα� στότε ίσχυ� όντες γία τό Δημό� σίό τρό� πόυς.
Εν συνεχεί�α, τό Ε.Κ.Κ.Α. καλεί� τόν πλείόδό� τη να πρόσε�λθεί γία να υπόγρα� ψεί τη συ� μβαση. 

3.3 Επιστροφή εγγύησης συμμετοχής. 
Η  εγγυ� ηση  συμμετόχη� ς  επίστρε�φεταί  σε  ό� λόυς  τόυς  συμμετε�χόντες  πόυ  δεν  ανακηρυ� σσόνταί
πλείόδό� τες. 
Η  εγγυ� ηση  συμμετόχη� ς  καταπί�πτεί  αν  ό  πρόσφε�ρων  απόσυ� ρεί  την  πρόσφόρα�  τόυ  κατα�  την
δία� ρκεία  ίσχυ� ός  αυτη� ς,  παρε�χεί  ψευδη�  στόίχεί�α  η�  πληρόφόρί�ες,  δεν  πρόσκόμί�σεί  εγκαί�ρως  τα
πρόβλεπό� μενα από�  την παρόυ� σα δίκαίόλόγητίκα�  η�  δεν πρόσε�λθεί εγκαί�ρως γία την υπόγραφη�  της
συ� μβασης, η�  αρνηθεί� την υπόγραφη�  της η�  δεν καταβα� λεί την όρίσθεί�σα πρόκαταβόλη� .

3.4 Ενστάσεις
Ενστα� σείς  κατα�  της  δίαδίκασί�ας  καί  της  από� φασης  τόυ  Δ.Σ.  τόυ  Ε.Κ.Κ.Α.  ε�χόυν  δίκαί�ωμα  να
υπόβα� λόυν  μό� νό  ό� σόί  συμμετεί�χαν  με  πρόσφόρε�ς  κατα�  την  δημόπρασί�α.  Οί  ενστα� σείς
υπόβα� λλόνταί στό Δ.Σ. τόυ Ε.Κ.Κ.Α. εντό� ς πε�ντε (5) ημερω� ν από�  την κόίνόπόί�ησης της από� φασης
τόυ Δ.Σ.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμη�  τόυ τίμη� ματός πόυ απόμε�νεί μετα�  την καταβόλη�  της πρόκαταβόλη� ς τόυ 20%, δηλαδη�
η πληρωμη�  τόυ 80% της τίμη� ς κατακυ� ρωσης γί�νεταί υπόχρεωτίκα�  εντό� ς ενό� ς (1) ημερόλόγίακόυ�
μη� να από�  την επό� μενη της υπόγραφη� ς της συ� μβασης. Αν ό αγόραστη� ς δεν πρόσε�λθεί εντό� ς της
ανωτε�ρω  ημερόμηνί�ας  να  καταβα� λεί  τό  ως  α� νω  πόσό�  τό� τε  κηρυ� σσεταί  ε�κπτωτός  από�  τα
αγόραστίκα�  τόυ δίκαίω� ματα καί  η πρόκαταβόλη�  τόυ 20% της τίμη� ς  κατακυ� ρωσης καταπί�πτεί
υπε�ρ  τόυ  ΕΚΚΑ  καί  τα  δημόπρατόυ� μενα  εί�δη  κατακυρω� νόνταί  στόν  δευ� τερό  κατα�  σείρα�
πλείόδό� τη.

4.2 Παράδοση δημοπρατούμενων ειδών
1. Ο  αγόραστη� ς  υπόχρεόυ� ταί  να  παραλα� βεί  τα  δημόπρατόυ� μενα  εί�δη,  εντό� ς  πρόθεσμί�ας  ενό� ς
ημερόλόγίακόυ�  μη� να από�  την  επό� μενη  της  ημερόμηνί�ας  εξό� φλησης  τόυ  συνό� λόυ  της  τίμη� ς
κατακυ� ρωσης καί μετα�  από�  συνεννό� ηση γία τόν καθόρίσμό�  της ημε�ρας καί ω� ρας παραλαβη� ς.
2. Κατα�  την παραλαβη�  συντα� σσεταί πρωτό� κόλλό παρα� δόσης -παραλαβη� ς πόυ υπόγρα� φεταί από�
τόν αγόραστη�  καί επίτρόπη�  τόυ Ε.Κ.Κ.Α. πόυ θα όρίστεί� γία τόν σκόπό�  αυτό� .
3. Οί δαπα� νες περίσυλλόγη� ς καί μεταφόρα� ς των είδω� ν βαρυ� νόυν απόκλείστίκα�  τόν αγόραστη� .
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4. Ο αγόραστη� ς κατα�  την παραλαβη�  των είδω� ν εί�ναί πρόσωπίκα�  καί απόκλείστίκα�  υπευ� θυνός γία
κα� θε ατυ� χημα πόυ θα πρόκληθεί� στό πρόσωπίκό�  τόυ η�  σε α� τόμα επίφόρτίσμε�να με την παραλαβη�
καί μεταφόρα�  των είδω� ν,  στό πρόσωπίκό�  τόυ Ε.Κ.Κ.Α.  πόυ θα παρί�σταταί κατα�  την παραλαβη�
καθω� ς καί σε τρί�τόυς.
Ο αγόραστη� ς ευθυ� νεταί γία όπόίαδη� πότε απω� λεία, βλα� βη η�  ζημία�  πόυ τυχό� ν πρόξενη� σεί αυτό� ς η�
τό  πρόσωπίκό�  τόυ  η�  τρί�τα  πρό� σωπα  επίφόρτίσμε�να  γία  την  παραλαβη�  στα  εί�δη  καί  στίς
εγκαταστα� σείς πόυ ευρί�σκόνταί καί φυλα� σσόνταί αυτα�  ό� σό δίαρκόυ� ν όί εργασί�ες της παραλαβη� ς.
Μετα�  την παραλαβη�  των είδω� ν από�  την εγκατα� σταση ό� πόυ φυλα� σσόνταί, τόν κί�νδυνό απω� λείας,
βλα� βης η�  ζημία� ς των είδω� ν φε�ρεί εξ όλόκλη� ρόυ ό αγόραστη� ς.

4.3 Επιπτώσεις και ποινική ρήτρα εκπρόθεσμης παραλαβής
1. Μετα�  τό πε�ρας της  πρόθεσμί�ας πόυ αναφε�ρεταί  στην παρ.  4.2 της παρόυ� σας,  ό  αγόραστη� ς
καθί�σταταί υπερη� μερός καί όφεί�λεί να καταβα� λεί κατα�  την παραλαβη�  των είδω� ν  πόίνίκη�  ρη� τρα
εκπρό� θεσμης παραλαβη� ς πόσόυ�  100€ γία κα� θε ημε�ρα καθυστε�ρησης καί γία χρόνίκό�  δία� στημα
ε�ως ε�ναν ημερόλόγίακό�  μη� να.
Τόν  αγόραστη�  βαρυ� νόυν  ό� λόί  όί  κί�νδυνόί  γία  απω� λεία,  καταστρόφη�  η�  χείρότε�ρευση  των
πωληθε�ντων είδω� ν.
2. Στην περί�πτωση πόυ παρε�λθεί τό ανωτε�ρω χρόνίκό�  δία� στημα τόυ ενό� ς μη� να χωρί�ς ό αγόραστη� ς
να πρόβεί�  στην παραλαβη�  των είδω� ν, τό Ε.Κ.Κ.Α. ενημερω� νεί τόν αγόραστη�  εγγρα� φως  εντό� ς 10
εργασί�μων ημερω� ν ό� τί  θα πρόβεί�  σε  νε�α  δημόπρα� τηση,  των είδω� ν.  Στη  δημόπρασί�α  αυτη�  δεν
μπόρεί�  να  συμμετα� σχεί  ό  υπερη� μερός  αγόραστη� ς,  όυ� τε  εταίρί�α  στην  όπόί�α  μετε�χεί  αυτό� ς  με
όπόίαδη� πότε ίδίό� τητα. 
3. Τα καταβληθε�ντα από�  τόν υπερη� μερό αγόραστη�  πόσα�  καταπί�πτόυν υπε�ρ τόυ ΕΚΚΑ.
4. Ο  υπερη� μερός  αγόραστη� ς  δυ� ναταί  να  παραλα� βεί  τα  εί�δη  εφό� σόν  δεν  ε�χεί  κόίνόπόίηθεί�  η
δίακη� ρυξη δημόπρα� τησης αυτω� ν καί αφόυ�  πρόκαταβα� λεί τίς πρόβλεπό� μενες πόίνίκε�ς ρη� τρες γία
κα� θε ημε�ρα καθυστε�ρησης.
Μετα�  την  ε�κδόση  της  δίακη� ρυξης  δημόπρασί�ας  των  είδω� ν,  ό  υπερη� μερός  αγόραστη� ς  δεν
δίκαίόυ� ταί να παραλα� βεί τα εί�δη, ε�στω καί αν πρόκαταβα� λεί την ανωτε�ρω πόίνίκη�  ρη� τρα.

Η Πρό� εδρός

Δρ. ΄Αρτεμίς Αναγνω� στόυ Δεδόυ� λη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΙΔΟΣ:  Διακοσμητικά  χειροποίητα  μαξιλάρια  (χωρία  γέμισμα)  κεντημένα  με  μάλλινη
κλωστή πάνω σε καμβά.

Τα κεντητά μαξιλάρια είναι διακοσμητικά χειροτεχνήματα με την τεχνική του  Needlepoint
που  είναι  ένας  τύπος  κεντήματος  σε  καμβά,  στον  οποίο  το  νήμα  ράβεται  μέσω ενός
άκαμπτου καμβά ανοιχτής ύφανσης. Η τεχνική αυτή είναι η παλαιότερη μορφή εργασίας σε
καμβά.

Τα εν λόγω είδη προέρχονται από τη δραστηριότητα της Οικοτεχνίας που λειτούργησε από
το 1950 από τους πρώην Οργανισμούς ΕΟΠ, ΕΟΚΦ & το ΙΚΠΑ που λειτούργησε έως το
2010 και έκτοτε δεν υφίσταται πλέον παραγωγή αυτών των ειδών.

Τα  σχέδιά  τους   είναι  εμπνευσμένα  από  την  Ελληνική  παράδοση  με  θέματα  από  την
αρχαία, τη Βυζαντινή και λαϊκή τέχνη. Σε αυτά αποτυπώνονται με αυθεντικότητα σκηνές
από τοιχογραφίες, ψηφιδωτά αρχαία και βυζαντινά, γάμους και πανηγύρια του λαού μας,
πουλιά  και  λουλούδια  των  όμορφων  δασών  μας,  δελφίνια,  όστρακα  και  καράβια  των
καταγάλανων θαλασσών μας, από διάφορες περιοχές της χώρας, από τη Θράκη μέχρι την
Κρήτη και την Ήπειρο μέχρι τη Ρόδο
Στο  link https  ://  ekka  .  org  .  gr  /  index  .  php  /  el  /  gallery  -  photo  -2/  maxilaria  -  oikotexnias   είναι
αναρτημένες οι φωτογραφίες όλων των σχεδίων, με αλφαβητική σειρά.

 Οι διαστάσεις των ειδών είναι σε τέσσερις κατηγορίες ΑΜ- ΒΜ- ΓΜ- ΔΜ ως ο παρακάτω
πίνακας.  (Σημειώνεται  ότι  μεταξύ  των ειδών  της  ίδιας   κατηγορίας   δεν  έχουν  όλα τα  τεμάχια
ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις)

ΕΙΔΟΣ τ.μ.
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΚΕΝΤΗΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΑΜ
0,25τ

μ 11,50 € 376
4.324,00 €

ΚΕΝΤΗΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΒΜ
0,20τ

μ 9,00 € 1407
12.663,00 €

ΚΕΝΤΗΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ -ΓΜ
0,17τ

μ 8,00 € 1080
8.640,00 €

ΚΕΝΤΗΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ -ΔΜ
0,12τ

μ 5,50 € 913
5.021,50 €

3776 30.648,50 €
 
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, ήτοι 7.355,64€.
Συνολική τιμή με ΦΠΑ: 30.648,50 € + 7.355,64€ = 38.004,14 €
ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:  από  τον  χώρο  φύλαξης  που  βρίσκεται  στο  Αιγάλεω,
Ορφέως 220 περιοχή Ελαιώνα και η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον πλειοδότη.

https://ekka.org.gr/index.php/el/gallery-photo-2/maxilaria-oikotexnias
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΣ τ.μ. * ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛ.
ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΕΝΤΗΤΑ 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΑΜ 0,25τμ 376

ΚΕΝΤΗΤΑ 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΒΜ 0,20τμ 1407
ΚΕΝΤΗΤΑ 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ -ΓΜ 0,17τμ 1080
ΚΕΝΤΗΤΑ 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ -ΔΜ 0,12τμ 913

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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