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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το έργο “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”, με κωδικό 1085, εντάσσεται στον 

Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια), Ειδικός Στόχος 2.1 (Προώθηση της Βιώσιμης Αξιο-

ποίησης και της Διαφύλαξης της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Αναπτυξιακών Περιου-

σιακών Στοιχείων στην Περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης έργων του 

Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020. 

Το Επιμελητήριο Λάρισας αποτελεί εταίρο του έργου, ενώ στο διασυνοριακό εταιρικό σχήμα συμμε-

τέχουν οι παρακάτω φορείς: 

 Upper Adriatic Technology Park SCPA/ Τεχνολογικό Πάρκο της Άνω Αδριατικής (Ιταλία) – Επι-

κεφαλής Εταίρος 

 Chamber of commerce, industry, craft trade and agriculture of Basilicata/ Εμπορικό, βιομη-

χανικό, βιοτεχνικό και γεωργικό Επιμελητήριο της Basilicata (Ιταλία) 

 Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia, Institute of Agriculture and Forestry Nova 

Gorica/ Επιμελητήριο Γεωργίας και Δασολογίας Σλοβενίας, Ινστιτούτο Γεωργίας και Δασολο-
γίας της Nova Gorica (Σλοβενία) 

 Nativa, Institute for Sustainable Growth/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης Nativa (Σλοβενία) 

 University of Zagreb, Faculty of Economics and Business/ Πανεπιστήμιο Zagreb, Τμήμα Οικο-

νομίας και Διοίκησης (Κροατία) 

 Municipality of Majur/ Δήμος Majur (Κροατία) 

 Sarajevo Economic Region Development Agency/ Οργανισμός Περιφερειακής 

και Οικονομικής Ανάπτυξης Sarajevo (Βοσνία Ερζεγοβίνη) 

 Municipality of Plevlja/ Δήμος Plevlja (Μαυροβούνιο) 

 Municipality of Zabljak/ Δήμος Zabljak (Μαυροβούνιο) 

 Local Action Group UNA/ Ομάδα Τοπικής Δράσης UNA (Κροατία) – Συνεργαζόμενος εταίρος 

Το έργο WOOL έχει ως στόχο τη διατήρηση του μαλλιού του προβάτου ως σημαντικού φυσικού πό-
ρου, για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων, 

ενδυναμώνοντας παράλληλα  την περιφερειακή συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας με την 

προώθηση μιας κοινής ταυτότητας προϊόντων.  

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: η αναγνώριση των πόρων και των δυνατοτή-

των της παραγωγής μαλλιού στην περιοχή, η δημιουργία μιας περιφερειακής στρατηγικής για τη 

αξιοποίηση των προϊόντων με βάση το μαλλί, η ανάπτυξη συναφούς εναλλακτικού τουριστικού 

προϊόντος, η δημιουργία δικτύου ευρύτερης συνεργασίας στην περιοχή της περιοχής του Προγράμ-

ματος, και η ανάπτυξη περιφερειακής ταυτότητας προϊόντων με βάση το μαλλί. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.372.775€ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-

μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εθνικούς πόρους και από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βο-
ήθειας ΙΙ. Ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Λάρισας ανέρχεται σε 122.700€. Το συνολικό ποσό 

της εθνικής συμμετοχής του είναι 18.405€ (15% του συνολικού προϋπολογισμού), ενώ το ποσό της 

ευρωπαϊκής χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ) είναι 104.295€. 

 

Η δαπάνη για την παρούσα προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 9.758,06€ προ ΦΠΑ 24%, 

ήτοι στο ποσό των 12.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών 

και δράσεων του έργου WOOL, έτσι όπως αυτές απορρέουν από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο 

(Application Form) του έργου. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να υλοποιήσει τα ακόλουθα: 

Ανάπτυξη ταυτότητας με βάση το μαλλί στην περιοχή του ADRION (WPT3) 

Δράση Τ3.1: Πιλοτική δημιουργία εκθεσιακών χώρων/ ατελιέ 

Ο επικεφαλής εταίρος στην Ιταλία και ο Δήμος Majur στην Κροατία αναλαμβάνουν να δημιουργή-

σουν δύο (2) εκθεσιακούς χώρους/ ατελιέ στην περιοχή τους με τον απαιτούμενο εξοπλισμό επεξερ-

γασίας μαλλιού και τρισδιάστατες εφαρμογές όπου οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες (κάτοικοι και 

τουρίστες) θα μαθαίνουν για την επεξεργασία και δημιουργία προϊόντων με βάση το μαλλί.  

Δράση Τ3.2: Δημιουργία κοινής περιφερειακής ταυτότητας προϊόντων με βάση το μαλλί 

Η ανάπτυξη κοινής ταυτότητας στη διαπεριφερειακή περιοχή του προγράμματος για προϊόντα με 

βάσι το μαλλί, έχει ως στόχο να δημιουργήσει ευρύτερα δίκτυα και συνέργειες μεταξύ των εμπλεκο-

μένων. Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης Nativa από τη Σλοβενία, αναλαμβάνει την ανάπτυξη της 

στρατηγικής της κοινής ταυτότητας (wool branding). 

Δράση T3.3: Σύνδεση της κοινής ταυτότητας με τον τουρισμό 

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη συναφούς εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος σε κάθε περιο-

χή του έργου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υποστηρίξει το Επιμελητήριο Λάρισας στην ανάπτυξη 

ενός πλάνου προώθησης της κοινής ταυτότητας για την ανάπτυξη ενναλακτικών τουριστικών προϊό-

ντων. 

Παραδοτέα WPT3 Χρονοδιάγραμμα Π/Υ (συμπ. 

ΦΠΑ) 

ΠΤ3: Απολογιστική αναφορά υποστήριξης για την 

ανάπτυξη ταυτότητας με βάση το μαλλί στην περιοχή 
Έως 30/09/2022 7.000€ 

 
Δράσεις επικοινωνίας (WPC) 

Δράση C1: Πλάνο επικοινωνίας 

Το Τεχνολογικό Πάρκο της Άνω Αδριατικής είναι ο Συντονιστής εταίρος του πακέτου εργασίας που 

αφορά στην επικοινωνία και προώθηση του έργου και αναλαμβάνει την ανάπτυξη του πλάνου 

επικοινωνίας και της προώθησης του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Δράση C2: Εκδόσεις του έργου 

Τα κύρια παραδοτέα του έργου δημιουργούνται με τη συνεισφορά όλων των εταίρων, ενώ ο 

συντονιστής σε κάθε περίπτωση εταίρος αναλαμβάνει τη δημιουργία του τελικού παραδοτέου. Στη 

συνέχεια κάθε εταίρος αναλαμβάνει να μεταφράσει το τελικό παραδοτέο, προκειμένου να 
διανεμηθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τοπικούς ενδιαφερόμενους. Οι εκδόσεις που θα 

δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι εξής: 

1. Περιφερειακή στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας του μαλλιού και των φυλών 

προβάτων 

2. Περιφερειακή στρατηγική στις δυνατότητες επεξεργασίας του μαλλιού 
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3. Διαπεριφερειακή στρατηγική για τη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

με βάση τα προϊόντα μαλλιού 

4. Στρατηγική για την ταυτότητα των προϊόντων με βάση το μαλλί 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη μετάφραση στα ελληνικά των παραπάνω εκδόσεων και την 

αναπαραγωγή αυτών σε 250 αντίτυπα για κάθε έκδοση, σύνολο 1.000 αντίτυπα. Προδιαγραφές 

έκδοσης: Δίγλωσσο (ελληνικά/ αγγλικά), 64 σελίδες, μέγεθος σελίδας 21Χ21εκ., εξώφυλλο 250γρ., 

εσωτερικές σελίδες 190γρ., βιβλιοδεσία «καρφίτσα», τετραχρωμία. 

Δράση C3: Εκδηλώσεις στους εκθεσιακούς χώρους στο Ponderone και Majur 

Για τους εκθεσιακούς χώρους/ ατελιέ στην Ιταλία και στην Κροατίας, οι εταίροι Τεχνολογικό Πάρκο 

της Άνω Αδριατικής και ο Δήμος Majur αναλαμβάνουν να διοργανώσουν εναρκτήρια εκδήλωση για 

τη λειτουργία τους. Επίσης, οι δύο παραπάνω εταίροι είναι υπεύθυνοι για την προβολή και 

δημοσιότητα των ατελιέ σε τοπικό και διαπεριφερειακό επίπεδο προκειμένου να συνδεθούν με την 

τουριστική προβολή των περιοχών. 

Δράση C4: Δράσεις προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Οι δράσεις του έργου θα προβάλλονται τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης του έργου (facebook, twitter, Instagram). Ο Ανάδοχος, κατόπιν αιτήματος του συντονιστή 

εταίρου, αναλαμβάνει να συνεισφέρει στην προβολή του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 

έργου. 

Δράση C5: Επικοινωνιακό υλικό 

Οι εταίροι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή του επικοινωνιακού υλικού δημοσιότητας σύμφωνα με 

τις οδηγίες του επικεφαλής εταίρου και τα σχεδιαστικά πρότυπα όπως αυτά θα περιγράφονται στο 

πλάνο δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος του Επιμελητηρίου Λάρισας αναλαμβάνει τα 

κάτωθι: 

Είδος Χαρακτηριστικά Ποσότητα 

Roll-up banner 

ελληνική έκδοση 

Διαστάσεις: 100 X 200cm, Εκτύπωση: Τετραχρωμία και με 

τσάντα μεταφοράς 
1 

Φάκελος (folder) 
A4 Φάκελος με αυτιά, Εκτύπωση: Εσωτερική-Εξωτερική 

όψη (τετραχρωμία) 
100 

Στυλό 
Τύπος Υλικού: Οικολογικό με το λογότυπο του έργου 

έγχρωμο 
100 

Μολύβι 
Τύπος Υλικού: Οικολογικό με το λογότυπο του έργου 

ασπρόμαυρο 
100 

Πάνινη τσάντα πλάτης Με έγχρωμο το λογότυπο του έργου 100 

Σημειωματάριο  
Διαστάσεις: 21 X 29,7cm Εκτύπωση: εξώφυλλο 

(τετραχρωμία), εσωτερικό φύλλο με τετράγωνα 
100 
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Είδος Χαρακτηριστικά Ποσότητα 

Φυλλάδιο έργου 

(ελληνικά) 

Φυλλάδιο με πτυχές, Διαστάσεις: 21 X 21εκ., Εκτύπωση: 

Τετραχρωμία, Τύπος Υλικού: Οικολογικό 
400 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει το παραπάνω υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφα-

λής εταίρου. 

Παραδοτέα WPC Χρονοδιάγραμμα Π/Υ (συμπ. 

ΦΠΑ) 

WPC2 Εκδόσεις έργου Έως 30/09/2022 3.000€ 

WPC5.1 Roll-up banner Έως 31/05/2022 300€ 

WPC5.2 Επικοινωνιακό υλικό Έως 31/05/2022 1.800€ 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση αφορά την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση 
των δράσεων που αφορούν στα WPT3 και WPC του έργου “WOOL - Wool as Outstanding 
Opportunity for Leverage”».  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της ανάθεσης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

1. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστη-

ριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-

σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ιδίως του άρθρου 118 περί «Α-

πευθείας Ανάθεσης», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-

μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 

ιδίως του άρθρου 37, 

5. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετι-

κού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τι-

µολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις, 

6. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός 

της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρω-

μών στις εμπορικές συναλλαγές», 

8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

9. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

10. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτι-

στικά Θέματα»,  

11. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

12. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

13. του ν.4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοι-
νωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
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διατάξεις», 

14. Το ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά-

σεων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  
15. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-

ξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κε-

ντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781), 

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

17. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

18. την αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ.Β΄/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότη-

τας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δη-

μοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμά-

των αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. την αριθ.300488/ΥΔ1244/6-4-2016 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρι-

σμού και Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συ-

νεργασίας του στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/19-4-

2016). 

20. τον Οδηγό του Προγράμματος INTERREG ADRION 2014-2020. 

21. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (application form) του έργου “WOOL - Wool as 

Outstanding Opportunity for Leverage”, στο πλαίσιο συμμετοχής του Επιμελητηρίου 
Λάρισας στο παραπάνω κοινοτικό πρόγραμμα. 

22. τη σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) του έργου “WOOL - Wool as Outstand-

ing Opportunity for Leverage”. 

23. τη συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) του έργου “WOOL - 

Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”. 

24. το Νο. 35/8-6-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λάρι-

σας για τη συμμετοχή στο έργο “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for 

Leverage”, 

25. τη Σύμφωνη Γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία με αρ. 

πρωτ.  105877/29.09.2021 για την εγγραφή στη ΣΑΕ 058/2 του ΠΔΕ 2021, 
26. την με αρ. πρωτ. 139141-20/12/2021 έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων 2021 με κωδικό έργου 2021ΣΕ05820002, 

27. το από 26/1/2022 Πρωτογενές αίτημα (22REQ009965020) για την υπηρεσία «Παρο-

χή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν 

στα WPT3 και WPC του έργου “ WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for 

Leverage ”» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014 -

2020, 

28. του από 25/01/2022 αιτήματος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος 

Interreg ADRION περί παράτασης του έργου WOOL έως 30/09/2022 και της από 

28/01/2022 αποδοχής αυτού από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, 
29. την με αριθ. πρωτ. 170/27-1-2022 (ΑΔΑ 6ΖΓΗ469ΗΛΣ-64Μ και ΑΔΑΜ 

22REQ009973522) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

30. τον α/α 15 αριθμό καταχώρησης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων της Υπηρεσίας, 

31. του από 25/01/2022 αιτήματος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Inter-

reg ADRION περί παράτασης του έργου WOOL έως 30/09/2022 και της από 

28/01/2022 αποδοχής αυτού από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου και  

32. την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α) Η Τεχνική Περιγραφή 

β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΆΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/16 περί απευθείας ανάθεσης, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς και οι 

ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο 

της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που μπορούν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο 

οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.  

Η προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο του έργου. Προσφορά για μέρος της εν λόγω 

υπηρεσίας δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση και 

εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου, ώστε να αντεπεξέρχεται επιτυχώς στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου όπως αυτές καθορίστηκαν στην Τεχνική Περιγραφή της 

παρούσας μελέτης. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυ-

χία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

2. Να διαθέτει 5ετή εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας σε συγχρηματοδοτούμε-

να προγράμματα. 

3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό 

στελεχών (τουλάχιστον 3) εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Υπεύθυνος για την έγκαιρη και 

την απαιτούμενη ποιοτική υλοποίηση του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του έργου, ήτοι έως 30/09/2022 με δυνατότητα 

επέκτασης του χρονοδιαγράμματος εφόσον παραταθεί το έργο. 

 

Για τα επιμέρους υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές προθεσμίες  ως εξής:  

Α) Παραδοτέα WPT3 

Παραδοτέα WPT3 Χρονοδιάγραμμα 

ΠΤ3: Απολογιστική αναφορά υποστήριξης για την ανάπτυξη Έως 30/09/2022 
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ταυτότητας με βάση το μαλλί στην περιοχή 

 

B) Παραδοτέα WPC 

Παραδοτέα WPC Χρονοδιάγραμμα 

WPC2 Εκδόσεις έργου Έως 30/09/2022 

WPC5.1 Roll-up banner Έως 31/05/2022 

WPC5.2 Επικοινωνιακό υλικό Έως 31/05/2022 

 
 

2. Είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας της σύμβασης, χωρίς προσαύξηση του οικονομικού αντι-

κειμένου, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από την λήξη της διάρκειάς της, 

για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ήμισυ της αρχικής διάρκειας  σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/16 

3. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης αρμόδια είναι η Επιτροπή Παρακολού-
θησης και Παραλαβής του Έργου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία και γνωμοδοτεί επί θεμάτων που 

ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

2. Με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται τριμελής Επι-

τροπή Παραλαβής Συμβατικού Αντικειμένου, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ’ της παραγρά-

φου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από υπαλλήλους (τρία τακτικά και τρία 

αναπληρωματικά μέλη). 

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε παραλαμβάνει τα παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έ-

γκριση ή απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων τμηματι-

κών υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους ό-

ρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκ-

κλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την κα-

ταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 

σχετικές ανάγκες 

5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα με αιτιολογημένη 
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Αναθέτουσας αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 
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εν λόγω παραδοτέων της σύμβασης , με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρε-
σιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

6. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της Διοικητι-

κής Επιτροπής απορρίπτονται τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του 

Ν.4412/2016.Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερο-

μηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο πα-

ραλαβής της παραγράφου 3 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4, θεωρείται ότι η 

παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

Άρθρο 8ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η  αμοιβή  του  Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση των και την 

παράδοση των επιμέρους παραδοτέων και για το 100% της συμβατικής τους αξίας.  Το  συμβατικό  

τίμημα  υπόκειται  σε  μηδενική  αναπροσαρμογή  καθ' όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της σχετικής  

σύμβασης. 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παροχής υπηρεσίας, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά  πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από 
τις αρμόδιες  Επιτροπές, διαφορετικά η Αναθέτουσα αρχή καθίσταται υπερήμερη και οφείλει 

τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4152 /2013 

και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο Ζ. 5. αυτού), με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται 

παρακάτω.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του Αναδόχου στην 

ταμειακή υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας ή και όσα λοιπά δικαιολογητικά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Τα ως άνω 

δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν εντός των προθεσμιών εξόφλησής του. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται 

υπερήμερη, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. 

Στις ανωτέρω προθεσμίες  δεν  συμπεριλαμβάνεται  το  χρονικό  διάστημα  τυχόν  δικαστικών 

διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του Αναδόχου (με αποκλειστική υπαιτιότητά 

του). 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι της λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επι-

βάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων 

προθεσμιών , επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρε-

σιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
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β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατι-

κής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

γ.  οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλού-

νται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως 

άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεσθεί πλήρως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της σε 

οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις : 

α) Όταν παρασχεθούν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία 

για την περαίωση της σύμβασης 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές  υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά, 

προσκομίζοντας τα  απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με 

πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιαδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, 

κατά το Νόμο. 

                Λάρισα 16/2/2022 
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

1. - Ανάπτυξη ταυτότητας με βάση το μαλλί στην περιοχή του ADRION (WPT3) που περιλαμβάνει 

τις δράσεις: 

Δράση Τ3.1: Πιλοτική δημιουργία εκθεσιακών χώρων/ ατελιέ 

Δράση Τ3.2: Δημιουργία κοινής περιφερειακής ταυτότητας προϊόντων με βάση το μαλλί 

Δράση T3.3: Σύνδεση της κοινής ταυτότητας με τον τουρισμό 

Παραδοτέα WPT3 Π/Υ (συμπ. ΦΠΑ) 

ΠΤ3: Απολογιστική αναφορά υποστήριξης για την ανάπτυξη ταυτότη-

τας με βάση το μαλλί στην περιοχή 
7.000,00€ 

 

2.- Δράσεις επικοινωνίας (WPC) που περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις: 

Δράση C1: Πλάνο επικοινωνίας 

Δράση C2: Εκδόσεις του έργου 

Δράση C3: Εκδηλώσεις στους εκθεσιακούς χώρους στο Ponderone και Majur  

Δράση C4: Δράσεις προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Δράση C5: Επικοινωνιακό υλικό 

Παραδοτέα WPC Π/Υ (συμπ. ΦΠΑ) 

WPC2 Εκδόσεις έργου  3.000,00€ 

WPC5.1 Roll-up banner 300,00€ 

WPC5.2 Επικοινωνιακό υλικό 1.800,00€ 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 + ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 = 12.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
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5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Παραδοτέα WPT3 
Κόστος, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΠΤ3: Απολογιστική αναφορά υποστήριξης για την ανάπτυξη 

ταυτότητας με βάση το μαλλί στην περιοχή 
… 

Υποσύνολο 1 …..€ 

 

Παραδοτέα WPC Κόστος, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

WPC2 Εκδόσεις έργου …. 

WPC5.1 Roll-up banner …. 

WPC5.2 Επικοινωνιακό υλικό …. 

Υποσύνολο 2 ….€ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: …………. συμπ. Φ.Π.Α. 24% 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………….. 

 

Ημερομηνία…. 

Υπογραφή …………….. 

 


