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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών που αφορούν α) εργασίες στην Αποθήκη Ειδών Οικοτεχνίας

και β) την καταστροφή υλικού στους ξενώνες Ιλίου και Καλαμακίου.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) πρόκειται να προβεί σε απευθείας
ανάθεση για την Παροχή υπηρεσιών που αφορούν α) εργασίες στην Αποθήκη Ειδών
Οικοτεχνίας και β) την καταστροφή υλικού στους ξενώνες Ιλίου και Καλαμακίου,
σύμφωνα με τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016, (Απόφαση Δ.Σ 14 η Συνεδρίαση/1305-2022, ΑΔΑ 91Φ8469Η2Α-ΑΛΓ και ΑΔΑΜ:22REQ010580206) και σύμφωνα με τις
εργασίες του Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης, που επισυνάπτονται.
Απόφαση δέσμευσης πίστωσης Αρ. Πρωτ.: 6109/20-05-2022 με ΑΔΑ Ψ484469Η2Α-Τ6Γ
και ΑΔΑΜ:22REQ010597354, α/α 342, σε βάρος του ΚΑΕ 086300 του προϋπολογισμού
του Ε.Κ.Κ.Α., οικονομικού έτους 2022.
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την Τρίτη 31
Μαΐου 2022 και ώρα 13.00μ.μ., σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
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αναγράφετε ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και ο αριθμός
πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, τα στοιχεία του αποστολέα και η ένδειξη ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ. Ο φάκελος κατατίθεται στα γραφεία (πρωτόκολλο) του Ε.Κ.Κ.Α.
(Δ/νση: Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Τ.Κ.:11521 Αμπελόκηποι - Αθήνα) και θα
περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα κάτωθι δικαιολογητικά και την
οικονομική προσφορά.
Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς
α. Αντίγραφο Μητρώου ΕΕΤΕΜ ή ΓΕΜΗ.
β. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους.
γ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό
ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο
από τον e-ΕΦΚΑ.
ε) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη (χωρίς θεώρηση) στην οποία θα δηλώνει ότι: ως

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας εγγυάται να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις
του σε πλήρη συμφωνία με τις εργασίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, της παρούσας
πρόσκλησης.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά.
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα
εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολή
προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η συνολική διάρκεια του έργου, είναι δεκαπέντε (15) ημέρων από την
υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων
προστασίας, τόσο για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών, όσο και για την απρόσκοπτη
λειτουργία της υπηρεσίας και της ασφαλούς προσέλευσης των εργαζομένων και των
φιλοξενούμενων του φορέα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιδιορθώσει οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο κτίριο
κατά τη διαδικασία των εργασιών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει και ν’ ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις, όπως
αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Τιμολόγιο του προμηθευτή.
2. Πρωτόκολλο παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς στους
οποίους υποχρεούται ο ανάδοχος να καταβάλει εισφορές, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί σε βάρος του οφειλή.
Το τιμολόγιο θα εκδοθεί «επί πιστώσει» και θα εξοφληθεί μετά την οριστική παραλαβή
από την αρμόδια Ε.Π.Π.Ε.
Επισημαίνεται ότι τυχόν αύξηση του ΦΠΑ ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον
ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας, μειούμενου
αναλόγως του συμβατικού τιμήματος.
Στο καθαρό ποσό του τιμολογίου γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
αναγραφόμενα τηλέφωνα ή e-mail όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως
14:00.

Η Πρόεδρος
Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου Δεδούλη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών :
α) εργασίες για τους τάπητες της Οικοτεχνίας, ως έκτακτο και επείγον μέτρο,
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω απομείωση των υλικών, που φθείρονται και σαπίζουν,
γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της δημόσιας περιουσίας και συγκεκριμένα:


Μεταφορά των ταπήτων κόμβων και των υφαντών (κιλίμια) από τους χώρους που

είναι τοποθετημένοι (ράφια) στο έδαφος, προκειμένου να ανοιχτούν.


Εξονυχιστικό έλεγχο κάθε τεμαχίου ξεχωριστά, αφού - λόγω της πολυετούς

αποθήκευσης - παρουσιάζονται φθορές που οφείλονται στην προσβολή τους από σκώρο.


Σχολαστικό καθαρισμό κάθε τεμαχίου με ηλεκτρική σκούπα



Τοποθέτηση αντισκωριακού υλικού (καμφοράς) σε κάθε ένα τεμάχιο ξεχωριστά



Καθαρισμό και απολύμανση των χώρων αποθήκευσης



Επεξεργασία της ξύλινης κατασκευής στην οποία φιλοξενούνται οι τάπητες, αφού

πρέπει να αφαιρεθούν (ξεκαρφωθούν) οι δοκοί που βρίσκονται στο έδαφος, για να υπάρξει
πρόσβαση στο δάπεδο, και στη συνέχεια να τοποθετηθούν εκ νέου.


Επανατοποθέτηση των ταπήτων, μετά τον καθαρισμό τους.

β) εργασίες καταστροφής μεγάλου όγκου υλικού στους ξενώνες Ιλίου και Καλαμακίου
(και σε όποια άλλη δομή διαπιστωθεί επείγουσα ανάγκη), λόγω της τραγικής κατάστασης που
έχουν περιέλθει οι χώροι δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των
ωφελούμενων

ανήλικων

παιδιών

που

φιλοξενούνται,

των

εργαζόμενων

και

των

εξυπηρετούμενων πολιτών, καθώς και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας των
εύφλεκτων υλικών.
Οι εργασίες αφορούν σε:
-

Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών (βαριά έπιπλα γραφείου, λευκές συσκευές,

κατεστραμμένα ξύλινα κρεβάτια και κομοδίνα, στρώματα, κ.ά.) από τα υπόγεια.
-

Μεταφορά του υλικού σε χώρο εξωτερικά των κτηρίων από όπου, σε συνεργασία με τις

υπηρεσίες καθαρισμού και αποκομιδής υλικών των οικείων Δήμων Ιλίου και Αλίμου, θα
συλλεχθούν και θα καταστραφούν οριστικά.
Το ανωτέρω έργο – λόγω του κατεπείγοντος -

θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 15

εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με εκτιμώμενο κόστος ανά ημέρα έως
665,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

