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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1.1 Στοιχεία δημοπρατούντος φορέα 

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999723430 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ  

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11521 

Τηλέφωνο 2132039742 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) oikonomiko.karfaki@ekka.org.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ασπασία Καρφάκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ekka.org.gr 

 

1.2 Στοιχεία διαδικασίας 

Το ΕΚΚΑ προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με έγγραφες κλειστές προσφορές για την 
πώληση κεντητών μαξιλαριών προερχόμενων εκ του αποθέματος της Οικοτεχνίας.  

Τα έγγραφα της διαδικασίας είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΚΑ www.ekka.org.gr 

Για την έγκριση της διενέργειας της δημοπρασίας και των όρων αυτής, καθώς και για τον 
προσδιορισμό των δημοπρατούμενων ειδών έχει ληφθεί υπόψη  η υπ΄ αριθμ. 39/3-11-2022 
απόφαση  ΔΣ του ΕΚΚΑ -ΑΔΑ 6301469Η2Α-ΗΥΒ 

 

1.3 Αντικείμενο  

Τα δημοπρατούμενα είδη προσδιορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 

Ελάχιστη τιμή πώλησης, όπως αναφέρεται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. 

 

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών, ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών και 
δημοσιότητα 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 10η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 
12:00. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε δια καταθέσεως στο Πρωτόκολλο του ΕΚΚΑ, επί 
της οδού Βασ. Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ, είτε δια αποστολής μέσω συστημένης επιστολής ή 
κούριερ με την προϋπόθεση ότι ο φάκελος της προσφοράς να έχει περιέλθει στο ΕΚΚΑ έως 
την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 
10:00. 

Η παρούσα καταχωρήθηκε στη Διαύγεια και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΑ.  

Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη, γίνεται επαναληπτική πρόσκληση και σε 
περίπτωση που η διαδικασία αποβεί εκ νέου άγονη, τότε το ΕΚΚΑ έχει το δικαίωμα να 
απευθυνθεί απευθείας σε οικονομικό φορέα, ο οποίος δεν δύναται να προσφέρει τιμή 
κατώτερη από την ελάχιστη τιμή πώλησης. 

 

1.5 Αρχές εφαρμοζόμενες στην διαδικασία σύναψης 

http://www.ekka.org.gr/
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Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία δεσμεύονται ότι  

α) 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, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1 Διευκρινήσεις και Επίσκεψη στον χώρο φύλαξης των δημοπρατούμενων ειδών 

Τα σχετικά αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον αρμόδιο 

για πληροφορίες υπάλληλο, το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων ειδών επιτρέπεται στον χώρο φύλαξης των ειδών 

(Ορφέως 220 Ελαιώνας – Αιγάλεω), κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο, το 

αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η εξέταση 

μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής 

του, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να επιτρέπεται η 

φωτογράφιση των δημοπρατούμενων ειδών.  

Το ΕΚΚΑ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.2 Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961 που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με το ΕΚΚΑ θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.3 Προϋποθέσεις συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ικανοί προς δικαιοπραξία, και δεν τελούν υπό 

δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. 

Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα διορισμένο 

εκπρόσωπο της ελεύθερης επιλογής τους, οφείλουν όμως να προσκομίσουν όλα τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, ήτοι επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης 
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- καταστατικό, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της 

εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του, ΦΕΚ δημοσίευσης του 

καταστατικού καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο 

με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και ΓΕΜΗ. 

 

2.4 Εγγύηση συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται, πριν την έναρξη αυτής, να καταβάλουν 

εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% του καθορισμένου ελάχιστου ποσού των 

δημοπρατούμενων ειδών, ήτοι επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 

(754,88€). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. To EKKA μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, 

να ζητά από τον συμμετέχοντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η προσφορά συμμετέχοντος που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση 

συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν 

από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών 

της δημοπρασίας. 

 

2.5 Λόγοι αποκλεισμού – Απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οικονομικός φορέας εάν έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση 

ποινικής καταδίκης.  

 

2.6 Λοιπά Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι οικονομικοί φορείς κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών υποχρεούνται να 

προσκομίσουν: 

-   απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου 3μήνου προ της υποβολής),  

-   φορολογική ενημερότητα  σε ισχύ  

-  ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ   

- Υπεύθυνη δήλωση περί εναρμόνισης με την περιβαλλοντική, φορολογική, 

κοινωνικοασφαλιστική και εργατική νομοθεσία. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια 

από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, τα οποία εκτιμώνται από το 

ΕΚΚΑ κατά περίπτωση, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.  

 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 

ΑΔΑ: 95ΗΕ469Η2Α-Ε9Η



5  

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 5ης 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. Επίσης, ο οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό (που να είναι σε ισχύ 

κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως αν δεν αναφέρεται διάρκεια ισχύος τελευταίου 3μήνου) 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. Για την απόδειξη των ανωτέρω αρκεί το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής 

φερεγγυότητας που εκδίδεται από τις κατά τόπους δικαστικές αρχές ή εναλλακτικά ένορκη 

βεβαίωση με το ίδιο περιεχόμενο. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ (Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 

Μητρώου/Επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

3. Προς απόδειξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας ο οικονομικός φορέας 

προσκομίζει βεβαίωση/πιστοποιητικό από το οικείο επαγγελματικό μητρώο (επιμελητήριο), 

που να έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή του προσφέροντα στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή επιμελητήριο, 

αφετέρου το ειδικό επάγγελμά του. 

 

2.7 Ειδικός όρος συμμετοχής 

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων υποδηλώνει την αποδοχή: 

α) των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη, 

β) ότι έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση είδη και τα έχουν βρει της απόλυτης αρεσκείας 

τους, 

γ) ότι γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση των 

δημοπρατουμένων ειδών, 

δ) ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν, 

ε) ότι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται τα δημοπρατούμενα είδη και δηλώνουν ότι έχουν 

εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους, 

στ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για ακύρωση, υπαναχώρηση, αναστροφή της 

αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωση 

τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν 

ΑΔΑ: 95ΗΕ469Η2Α-Ε9Η



6  

από τα δημοπρατούμενα είδη. 

 

2.8 Κατάρτιση – Περιεχόμενο προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται για όλα τα περιγραφόμενα στο Παράρτημα Ι είδη. 

2. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν επιτρέπονται. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 

ο οποίος περιλαμβάνει δύο επιμέρους σφραγισμένους (υπο)φακέλους ως εξής: 

α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα στις παρ. 2.3 & 2.6 της παρούσας δικαιολογητικά, καθώς 

και η εγγύηση συμμετοχής (2.4). Τα περιεχόμενα του (υπο)φακέλου θα πρέπει να έχουν 

συνεχόμενη αρίθμηση και μονογραφή σε κάθε σελίδα, καθώς και σφραγίδα και υπογραφή 

από τον διαγωνιζόμενο, ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του αν είναι νομικό πρόσωπο, στην 

τελευταία σελίδα. 

β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.  

Η τιμή της προσφοράς δίνεται σε ευρώ. Τα περιεχόμενα του (υπο)φακέλου θα πρέπει να 

έχουν συνεχόμενη αρίθμηση και μονογραφή σε κάθε σελίδα, καθώς και σφραγίδα και 

υπογραφή από τον διαγωνιζόμενο, ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του αν είναι νομικό 

πρόσωπο, στην τελευταία σελίδα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

-Στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλ., e-mail) 

-Προσφορά για την Δημοπρασία με τίτλο «ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΕΝΤΗΜΕΝΩΝ 

ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ» με δημοπρατούντα φορέα το ΕΚΚΑ 

-Αριθμός Διακήρυξης: …. 

-Ημερομηνία Διενέργειας:…. 

Οι επιμέρους (υπο)φάκελοι πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία του προσφέροντος, τον τίτλο 

της δημοπρασίας και τον τίτλο του σχετικού (υπο)φακέλου. 

4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται προσφορές στις οποίες α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που 

καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή και γ) η τιμή υπολείπεται της καθορισθείσας ως ελάχιστης τιμής πλειοδοσίας. 

 

2.9 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 

τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Προσφορά 

η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το 

ΕΚΚΑ πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 

κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Σε περίπτωση αιτήματος του ΕΚΚΑ για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους 

προσφέροντες, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, 

οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν το ΕΚΚΑ κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
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παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, το ΕΚΚΑ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.10 Λόγοι απόρριψης προσφορών   

Το ΕΚΚΑ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, 

ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 

παρούσα  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

δ) η οποία είναι υπό αίρεση,  

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσας διακήρυξης,  

η) εάν από τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον προσφέροντα, δεν αποδεικνύεται 

η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  

θ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

στοιχεία. 

 
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
3.1 Διαδικασία δημοπράτησης – Αποσφράγιση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών λαμβάνει χώρα στις 16 Ιανουαρίου 2023 & ώρα 10:00. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 
στην διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθησαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην 
διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και 
παραστατικό εκπροσώπησης. 
2. Η διαδικασία αποσφράγισης διενεργείται ως ακολούθως:  
Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και η εγγύηση συμμετοχής, στη συνέχεια 
αποσφραγίζεται ο (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται από την 
αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. Εν συνεχεία, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου (προσφορές που είναι πλήρεις και προσφορές που 
απορρίπτονται λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών), το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 
Εν συνεχεία, αποσφραγίζεται ο (υπο)φάκελος της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων, 
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής η αρμόδια Επιτροπή έκρινε πλήρη και μονογράφονται 
από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία ανά φύλλο. Εν συνεχεία, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την απόρριψη ή την αποδοχή των προσφορών , την 
κατάταξή τους και την ανάδειξη του πλειοδότη. 
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Οι προσφορές κατατάσσονται από την υψηλότερη (η προσφέρουσα την μεγαλύτερη τιμή) προς την 
χαμηλότερη (η προσφέρουσα την χαμηλότερη τιμή). Πλειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που 
προσέφερε την μεγαλύτερη τιμή.  
Αν δύο προσφορές έχουν την ίδια τιμή, το ΕΚΚΑ επιλέγει τον πλειοδότη με κλήρωση μεταξύ των 
προσφερόντων που υπέβαλαν την ίδια τιμή. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
και παρουσία αυτών των προσφερόντων.  
3. Το ΔΣ του ΕΚΚΑ επικυρώνει το ως άνω πρακτικό με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στους 
προσφέροντες μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού. 
Το ΔΣ του ΕΚΚΑ δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο ή να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό. 
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία ματαιωθεί, οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες δεν έχουν ούτε 
διατηρούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης κατά του ΕΚΚΑ. 
 
3.2 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και εντός 5 εργάσιμων ημερών, ο πλειοδότης 
καλείται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές σε σχέση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.3 
και να καταβάλει ως προκαταβολή ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας. Η πληρωμή της 
προκαταβολής γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες για το Δημόσιο τρόπους. 
Εν συνεχεία, το ΕΚΚΑ καλεί τον πλειοδότη να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση.  
 
3.3 Επιστροφή εγγύησης συμμετοχής.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συμμετέχοντες που δεν ανακηρύσσονται 
πλειοδότες.  
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης, ή 
αρνηθεί την υπογραφή της ή δεν καταβάλει την ορισθείσα προκαταβολή. 
 
3.4 Ενστάσεις 
Ενστάσεις κατά της διαδικασίας και της απόφασης του ΔΣ του ΕΚΚΑ έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
μόνο όσοι συμμετείχαν με προσφορές κατά την δημοπρασία. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΔΣ του 
ΕΚΚΑ εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησης της απόφασης του ΔΣ. 
 

 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1 Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του τιμήματος που απομένει μετά την καταβολή της προκαταβολής του 20%, δηλαδή η 
πληρωμή του 80% της τιμής κατακύρωσης γίνεται υποχρεωτικά εντός ενός (1) ημερολογιακού 
μήνα από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Αν ο αγοραστής δεν προσέλθει εντός της 
ανωτέρω ημερομηνίας να καταβάλει το ως άνω ποσό τότε κηρύσσεται έκπτωτος από τα 
αγοραστικά του δικαιώματα και η προκαταβολή του 20% της τιμής κατακύρωσης καταπίπτει υπέρ 
του ΕΚΚΑ και τα δημοπρατούμενα είδη κατακυρώνονται στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη. 
 
4.2 Παράδοση δημοπρατούμενων ειδών 
1. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα δημοπρατούμενα είδη, εντός προθεσμίας ενός 
ημερολογιακού μήνα από την επόμενη της ημερομηνίας εξόφλησης του συνόλου της τιμής 
κατακύρωσης και μετά από συνεννόηση για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας παραλαβής. 
2. Κατά την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής που υπογράφεται από 
τον αγοραστή και επιτροπή του ΕΚΚΑ που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό. 
3. Οι δαπάνες περισυλλογής και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. 
4. Ο αγοραστής κατά την παραλαβή των ειδών είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
κάθε ατύχημα που θα προκληθεί στο προσωπικό του ή σε άτομα επιφορτισμένα με την παραλαβή 
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και μεταφορά των ειδών, στο προσωπικό του ΕΚΚΑ που θα παρίσταται κατά την παραλαβή καθώς 
και σε τρίτους. 
Ο αγοραστής ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά που τυχόν προξενήσει αυτός ή το 
προσωπικό του ή τρίτα πρόσωπα επιφορτισμένα για την παραλαβή στα είδη και στις 
εγκαταστάσεις που ευρίσκονται και φυλάσσονται αυτά όσο διαρκούν οι εργασίες της παραλαβής. 
Μετά την παραλαβή των ειδών από την εγκατάσταση όπου φυλάσσονται, τον κίνδυνο απώλειας, 
βλάβης ή ζημιάς των ειδών φέρει εξ ολοκλήρου ο αγοραστής. 
 
4.3 Επιπτώσεις και ποινική ρήτρα εκπρόθεσμης παραλαβής 
1. Μετά το πέρας της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ. 4.2 της παρούσας, ο αγοραστής 
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να καταβάλει κατά την παραλαβή των ειδών ποινική ρήτρα 
εκπρόθεσμης παραλαβής ποσού 100€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για χρονικό διάστημα έως 
έναν ημερολογιακό μήνα. 
Τον αγοραστή βαρύνουν όλοι οι κίνδυνοι για απώλεια, καταστροφή ή χειροτέρευση των 
πωληθέντων ειδών. 
2. Στην περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός μήνα χωρίς ο αγοραστής 
να προβεί στην παραλαβή των ειδών, το ΕΚΚΑ ενημερώνει τον αγοραστή εγγράφως εντός 10 
εργασίμων ημερών ότι θα προβεί σε νέα δημοπράτηση, των ειδών. Στη δημοπρασία αυτή δεν μπορεί 
να συμμετάσχει ο υπερήμερος αγοραστής, ούτε εταιρία στην οποία μετέχει αυτός με οποιαδήποτε 
ιδιότητα.  
3. Τα καταβληθέντα από τον υπερήμερο αγοραστή ποσά καταπίπτουν υπέρ του ΕΚΚΑ. 
4. Ο υπερήμερος αγοραστής δύναται να παραλάβει τα είδη εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί η 
διακήρυξη δημοπράτησης αυτών και αφού προκαταβάλει τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης. 
Μετά την έκδοση της διακήρυξης δημοπρασίας των ειδών, ο υπερήμερος αγοραστής δεν δικαιούται 
να παραλάβει τα είδη, έστω και αν προκαταβάλει την ανωτέρω ποινική ρήτρα. 

 
 

 

  Η Πρόεδρος 

   

Δρ. ΄Αρτεμις Αναγνώστου 

Δεδούλη 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πρωτόκολλο Ε.Κ.Κ.Α.  

Υπεύθυνος Υπάλληλος 

Σούφλας Δημήτριος 

Γραμματεία  
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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 & ΙΚΠΑ και καταργήθηκε το 2010 και 
ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον παραγωγή αυτών των ειδών. 
 
Τα σχέδια 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. Αντιπροσωπεύουν τον λαϊκό μας πολιτισμό 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 σε διάφορες 
διαστάσεις. (Σημειώνεται ότι οι διαστάσεις των ειδών μεταξύ της ίδιας  κατηγορίας  δεν έχουν 
όλα τα τεμάχια ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις) 
 

 
  

 

 

 

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ: 46.802,56€ (37.744,00€+9.058,56€ΦΠΑ) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: από τον χώρο φύλαξης που βρίσκεται στο Αιγάλεω, 
Ορφέως 220 περιοχή Ελαιώνα και η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον πλειοδότη 

 

ΕΙΔΟΣ τ.μ. * 

ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΤΙΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΚΕΝΤΗΤΑ 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΑΜ 0,25τμ 13,50 € 376 5.076,00 € 

ΚΕΝΤΗΤΑ 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΒΜ 0,20τμ 11,00 € 1407 15.477,00 € 

ΚΕΝΤΗΤΑ 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ -ΓΜ 0,17τμ 10,00 € 1080 10.800,00 € 

ΚΕΝΤΗΤΑ 
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ -ΔΜ 0,12τμ 7,00 € 913 6.391,00 € 

3776 37.744,00 € 

https://ekka.org.gr/index.php/el/gallery-photo-2/maxilaria-oikotexnias
ΑΔΑ: 95ΗΕ469Η2Α-Ε9Η
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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  

ΑΔΑ: 95ΗΕ469Η2Α-Ε9Η
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