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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Το Επιμελητήριο Λάρισας ως Ν.Π.Δ.Δ. και βασικός εταίρος στο διασυνοριακό εταιρικό σχήμα του έργου 

«WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage», στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης έργων του 

Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020, και έχοντας υπόψη τις κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ιδίως του άρθρου 118 περί «Απευθείας Ανάθεσης», 

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

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 νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων 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 πληρωμών 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 Πολιτιστικά 

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 
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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 Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

14. Το ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

15. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα 

: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 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 επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 

Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας 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 Outstanding 

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 Λάρισας 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 «Παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στα WP3 

και WPC του έργου “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”» του 

Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014 -2020, 

28. την με αριθ. πρωτ. 170/27-1-2022 (ΑΔΑ 6ΖΓΗ469ΗΛΣ-64Μ και ΑΔΑΜ 22REQ009973522) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

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

της Υπηρεσίας, 

30. 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, 

31. την αριθ.126/16-2-2022 απόφαση  συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

περί έγκρισης της πρόσκλησης  για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη 

σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στα WP3 και WPC του έργου “WOOL - 

Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 

Interreg ADRION 2014 -2020 και  

32. την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την παροχή 

των παρακάτω  αναφερομένων υπηρεσιών: 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των 

δράσεων που αφορούν στα WPT3 και WPC του έργου “WOOL - Wool as 
Outstanding Opportunity for Leverage”  

1 

Κωδικός Εξόδων 9916ι 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

12.100€, 

συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% 

CPV 79342200 – 5 

 

1. - Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Επιμελητήριο 

Λάρισας. 

Η παρούσα σύμβαση που αποτελεί υποέργο του έργου  WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for 

Leverage με κωδικό 1085, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια), Ειδικός 

Στόχος (Προώθηση της Βιώσιμης Αξιοποίησης και Διαφύλαξης της Φυσικής και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς ως Αναπτυξιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου) και 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από τον Μηχανισμό 

Προενταξιακής βοήθειας ΙΙ και από Εθνικούς πόρους. 

 
2.- Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

ΟΜΑΔΑ Α: Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒΚΜ) 

Κν ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Κ) 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (σ) 

1. Κατανόηση απαιτήσεων έργου 20% 

2. Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου 30% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΚΜ) 50% 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Προγραμματισμός Υλοποίησης (ΒΠΥ) 

Κν ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Κ) 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (σ) 

3. Φάσεις - Παραδοτέα έργου 20% 

4. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 10% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ) 30% 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: Επάρκεια Ομάδας Έργου (ΒΕΕ) 

Κν ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Κ) 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (σ) 

5. 

Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης οργανωτικής δομής 

και κατανομής ρόλων για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων 

του Έργου 

10% 

6. 
Αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και επικοινωνίας του 

Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής 
10% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΕΕ) 20% 

 

 

Βαθμολόγηση και Κατάταξη Προσφορών 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2 

δεκαδικά ψηφία (π.χ εάν το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν 

είναι 5,6,7,8,9 προς τα πάνω). 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +σ3χΚ3+ σ4χΚ4+σ5χΚ5+σ6χΚ6 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη του 100 (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων της. 

Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς 

(ΑΒΤΠ). 

Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π.= - (ΑΒΤΠ προσφέροντος/ΑΒΤΠmax)*100 

όπου ABTΠmax =η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου 

 

Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 

Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα)x100 

όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 

προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική 

Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης, 

δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100). 

Τελική αξιολόγηση: 

Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 

συμφέρουσας Προσφοράς. Επισημαίνεται ότι ο σταθμισμένος συντελεστής των κριτηρίων  

αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς λαμβάνει ποσοστό 85% ενώ η οικονομική προσφορά λαμβάνει το 

15% επί του συνόλου. 

Η  Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με 

τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΤΒΣΠ = (ΤΒΤΠ x 85%)+(ΤΒΟΠ X15%) 

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά 

φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την 
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αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των 

προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη 

τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) όπως προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στα στάδια υπολογισμού για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας (οικονομική αξιολόγηση, συνολική 

αξιολόγηση) το πηλίκο ή το γινόμενο θα στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία και εφόσον το 
πέμπτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προ τα πάνω. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους 

όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς. 

 

3.- Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του έργου, ήτοι έως 

30/09/2022, με δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο. 
 

4.- Τιμές προσφοράς: Οι τιμές της προσφοράς θα δοθούν σε ΕΥΡΩ (€) ανά μονάδα και θα αναγράφουν 

ξεχωριστά την καθαρή αξία προ ΦΠΑ, τον ΦΠΑ και την συνολική αξία ολογράφως και αριθμητικώς. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ολογράφως αναγραφόμενου ποσού και του αριθμητικώς 

αναγραφόμενου ποσού, υπερισχύει το ολογράφως αναγραφόμενο ποσό. 

 

5.- Ισχύς Προσφοράς: Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο για διάστημα 

δύο (2) μήνες από την παραλαβή της από την Υπηρεσία. Στην προσφορά που θα κατατεθεί θα πρέπει 

να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

 
6.- Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά 

6.1.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι : 

i. τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και ακριβή, 

ii. δεσμεύονται για την τιμή και τους όρους παροχής και πληρωμής, 

iii. έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, τους οποίους 

αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, 

iv. δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από την Αναθέτουσα Αρχή, 

v. μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δε βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις του σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε δημόσιο 

διαγωνισμό και τα δικαιολογητικά αυτά θα προσκομιστούν με ποινή αποκλεισμού κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

6.2. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με τη σχετική περιγραφή της υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας Πρόσκλησης. Ειδικότερα ο υποψήφιος με την Τεχνική Προσφορά του, υποβάλλει: 

α) όλα τα στοιχεία και έγγραφα που τεκμηριώνουν τα  χαρακτηριστικά της τεχνικής προσφοράς του και 

ειδικότερα την Μεθοδολογία, τα εργαλεία και τεχνικές που θα  χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος  

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες), για την εκπόνηση και εκτέλεση 

της αιτούμενης υπηρεσίας/ προμήθειας  καθώς και  το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου.  

Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

I. Παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των μεθοδολογικών εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν σε κάθε φάση υλοποίησης, αποτύπωση του περιεχομένου και της δομής του 

κάθε παραδοτέου. 

II. Αντίληψη και δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων του έργου. 



6 

 

III. Δυνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων.  

IV. Σύνθεση της ομάδας έργου, θέση κάθε στελέχους στην ομάδα, αρμοδιότητες που θα αναλάβει 

κατά την υλοποίηση του έργου και επιμέρους εργασίες στις οποίες θα εμπλακεί. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να συμπεριλάβει στην ομάδα άτομα (τουλάχιστον 3). 

V. Βιογραφικά Σημειώματα  όλων των μελών της Ομάδας Έργου  από τα οποία να αποδεικνύονται 
ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά 

προσόντα και η εμπειρία τους σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνουν  όπως προκύπτει 

από το ρόλο που προτείνεται  να συμμετέχουν  στην ομάδα Έργου. 

 

7.- Τρόπος πληρωμής: 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, με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι τυχόν 

νόμιμες κρατήσεις. 

 

8.- Δικαιώματα Αναθέτουσας Αρχής: Το Επιμελητήριο Λάρισας διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα 
αναβολής ή ματαίωσης της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για οιονδήποτε λόγο καθώς και στη μη 

σύναψη της σύμβασης εφόσον κριθεί ότι οι οικονομικές προσφορές δεν είναι κατάλληλες ή 

συμφέρουσες. 

 

9.- Υποβολή Προσφοράς: Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι μέχρι και την 

Παρασκευή,   25/2/2022 και ώρα 13:30μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λάρισας Παπακυριαζή 44, 

1ος όροφος, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. 

 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 2410549884 -

2 4 1 0 5 3 6 9 0 0  
αρμόδιος κος/κα Τσολάκη Αικ. Τσιούγκος Ν.  

Η παρούσα         πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Επιμελητηρίου www.larcci.gr 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Σωτήριος Γιαννακόπουλος 


