
  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 

Τμήμα: Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης                            Αθήνα 10-4-2023 

Ταχ.Δ/νση: Β.Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ                                          Αρ.Πρωτ. 3592 

Πληροφορίες:  

Τηλέφωνο: 2132039787 

e-mail:promith.adamaki@ekka.org.gr                        

                                         

   Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Ε.Κ.Κ.Α  

                στην Αττική, για δύο χρόνια CPV   50750000-7.  

  

Έχοντας υπόψη:   

1. Το Ν. 3106/03 με τον οποίο συστάθηκε το ΕΚΑΚΒ ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.  

2. Το άρθρο 20 του Ν. 3402/05 (ΦΕΚ 258/7-10-05) μετονομασία του ΕΚΑΚΒ σε ΕΚΚΑ.  

3. Το ΠΔ 22/2006 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/7-2-06) «Οργανισμός ΕΚΚΑ».  

4. Το Π.Δ. 64/2022 (ΦΕΚ 168 τ.α΄) 

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ.496/74 «Περί λογιστικών Ν.Π.Δ.Δ.»  

6. Το Ν. 4270/14(ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/88/ΕΕ)και δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

7. Το  Ν. 4412/8-8-2016 ΦΕΚ 147Α «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

8.  Το γεγονός ότι η ανάθεση για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Ε.Κ.Κ.Α στην Αττική, με 

αρ. πρωτ. 3601/10-5-2021 ΑΔΑ Ψ1ΗΠ469Η2Α-ΒΔΠ, λήγει στις 9-6-2023 

9. Την Απόφαση δέσμευσης  πίστωσης με αρ. πρωτ…3284/4-4-2023 ΑΔΑ: 6Υ36469Η2Α-3ΘΝ 

Α/Α 258  σε βάρος του ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ οικονομικού έτους 2023. 

 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

   

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την κατάθεση προσφοράς μέχρι την Πέμπτη 

27-4-2023 και ώρα 13:00, για τη συντήρηση των δυο (2) ανελκυστήρων του ΕΚΚΑ Αττικής.  

 

Οι ανελκυστήρες  βρίσκονται:  

1) στην Κ.Υ. του Ε.Κ.Κ.Α οδός Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ (Αμπελόκηποι) και  

2) στην περιοχή του Ν. Κόσμου οδός Οβρένοβιτς & Στούαρτ (Αγ. Σώστη).   

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους, κατόπιν ραντεβού. 

 

 Η προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΣΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» και με τα στοιχεία της πρόσκλησης(αρ. πρωτ….και θέμα…), στη διεύθυνση ΒΑΣ. 

ΣΟΦΙΑΣ 135 & ΖΑΧΑΡΩΦ - 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  συνολική πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.  

  

Η διάρκεια ισχύος της ανάθεσης θα είναι για δύο χρόνια. 

 

 

ΑΔΑ: 64ΤΓ469Η2Α-0Τ6



 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

  

Στην προσφορά συντήρησης θα πρέπει να αναφέρεται :  

  

1. η τιμή  ανά μήνα για κάθε ανελκυστήρα  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

2. η συνολική τιμή συντήρησης για 24 μήνες μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

3. ότι η προσφορά ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης  κατάθεσης προσφορών  

  

Προσφορές που δεν θα κατατεθούν με το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Ε.Κ.Κ.Α, θα 

αποκλείονται ως απαράδεκτες. 

  

  Το συνεργείο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την ∆/νση Ανάπτυξης της οικίας 

Περιφερειακής ενότητας  και να έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο συντηρητών αυτής της ∆/νσης, 

σύμφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 29362/21-12-05 και αντίγραφο της οποίας πρέπει να 

προσκομισθεί απαραιτήτως μαζί με την προσφορά.   

  

 Η συντήρηση του ανελκυστήρα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(ΚΥΑ Φ.Α. ΟΙΚ. ΦΕΚ /Β/2604/22-12-08)   

  

Το τιμολόγιο θα εκδίδεται «επί πιστώσει», κάθε μήνα και θα παραδίδεται στη δομή όπου έχει 

παρασχεθεί η υπηρεσία. Η εξόφληση του θα γίνεται  μετά την οριστική παραλαβή  του από την  

αρμόδια επιτροπή. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. 

  

 

  

  

  

  

  

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο υπεύθυνος υπάλληλος 

 

Δημήτριος Σούφλας 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Η Πρόεδρος 

  

  

 

 

 

Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη 

ΑΔΑ: 64ΤΓ469Η2Α-0Τ6



 

 

 

 

  

  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  

  

ΔΟΜΗ  

ΜΗΝΙΑΙΑ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 135 - ΑΜΕΛΟΚΗΠΟΙ     

ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ & ΣΤΟΥΑΡΤ – Ν. ΚΟΜΟΣ 
    

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(και για τους δυο 

ανελκυστήρες)  

  

 ΦΠΑ    

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(και για τους δυο 

ανελκυστήρες) 

  

   

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης  κατάθεσης προσφορών  

  

  

   Για την εταιρεία  

  

  

                                                                                                             Σφραγίδα - Υπογραφή  

  

ΑΔΑ: 64ΤΓ469Η2Α-0Τ6
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