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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 

 
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 
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 
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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. 35/08-06-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λάρισας για 
τη συμμετοχή στο έργο “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”, 

25. το από 24/11/2022 Πρωτογενές αίτημα (με αρ.πρωτ. 3011) για την «Προμήθεια εξοπλισμού 
υφαντικής του έργου “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”» του 
Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014 -2020, 

26. την με αριθ. πρωτ.3067/02-12-2022 (ΑΔΑ Ψ9ΟΟ469ΗΛΣ-2Σ9 και ΑΔΑΜ 22RΕQ011726254) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

27. τον α/α 143 αριθμό καταχώρησης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
της Υπηρεσίας, 

28. της από 156/02-12-2022, Θ.3 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου περί 
έγκρισης της πρόσκλησης  για την «Προμήθεια εξοπλισμού υφαντικής του έργου “WOOL - Wool 
as Outstanding Opportunity for Leverage”» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 
Interreg ADRION 2014 -2020 και  

29. την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 
Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την 
προμήθεια εξοπλισμού υφαντικής  του έργου WOOL. 
Αντικείμενο: Προμήθεια εξοπλισμού υφαντικής του έργου “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity 
for Leverage”» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014 -2020 
Κωδικός Εξόδων: 9916ι  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.639,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
CPV: 42713000-7 
 
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. 



3 
 

 

2.- Τεχνικές Προδιαγραφές: Η προμήθεια αφορά σε δέκα (10) αργαλειούς με πλάτος ύφανσης 60 
εκατοστά, δύο (2) αργαλειούς με πλάτος ύφανσης 120 εκατοστά και εξαρτήματα αργαλειών σύμφωνα 
με τις παρακάτω προδιαγραφές. 

Α. Αργαλειός με πλάτος ύφανσης 60 εκατοστά (10 τεμάχια) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αργαλειός με σταθερό χτένι/ μιτάρια, αναδιπλούμενος για υφαντό πλάτους 
έως 60 εκατοστά.  

Σε κάθε συσκευασία αργαλειού να συμπεριλαμβάνονται:  

• Φυλλάδιο οδηγιών για την ορθή συναρμολόγηση του αργαλειού 

• Χτένι Νο 8 (πυκνότητα 32 θύρες ανά 10 εκατοστά) 

• Δύο (2) σαΐτες, ένα (1) άγκιστρο νήματος, μία (1) ξύλινη βέργα που βοηθάει στον διαχωρισμό 
του στημονιού για μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων, δώδεκα (12) καβίλιες για ίδιασμα του 
στημονιού και δύο (2) σφιγκτήρες για την εναλλακτική στερέωση του αργαλειού πάνω σε 
τραπέζι. 

Β. Αργαλειός με πλάτος ύφανσης 120 εκατοστά (2 τεμάχια) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αργαλειός με σταθερό χτένι/ μιτάρια για υφαντό πλάτους 120 εκατοστά. 

Σε κάθε συσκευασία αργαλειού να συμπεριλαμβάνονται:  

• Φυλλάδιο οδηγιών για την ορθή συναρμολόγηση του αργαλειού 

• Χτένι με πυκνότητα 30 θύρες ανά 10 εκατοστά 

• Δύο (2) σαΐτες και μία (1) καβίλια ιδιάσματος καθώς και σφιγκτήρες για την εναλλακτική  
στερέωση του αργαλειού στο τραπέζι. 

Γ. Εξαρτήματα  

• Βάση στήριξης αργαλειού 60 εκατοστών (10 τεμάχια) 

• Βάση στήριξης αργαλειού 120 εκατοστών (2 τεμάχια) 

• Ανέμη μεταλλική (3 τεμάχια) 

• Στημόνι και υφάδι μάλλινο σε διάφορα χρώματα (15 κιλά) 

H εγγύηση όλου του ζητηθέντος εξοπλισμού να είναι ≥ δύο (2) έτη. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε 
εξαρτήματος (εντός της εγγύησης) θα πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα 
ζητηθεί. 

 
3.- Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. 

Α/Α Είδος Πλήθος 
Προϋπολογισμός 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Προσφερόμενη 
τιμή (χωρίς 
ΦΠΑ 24%) 

1.  Αργαλειός με πλάτος ύφανσης 60 εκατοστά 10 2.419,35€  

2.  Αργαλειός με πλάτος ύφανσης 120 εκατοστά 2 806,45€  

3.  Βάση στήριξης αργαλειού 60 εκατοστά 10 1.100,00€  

4.  Βάση στήριξης αργαλειού 120 εκατοστά 2 360,00€  

5.  Ανέμη μεταλλική 3 129,03€  

6.  Στημόνι και υφάδι μάλλινο σε διάφορα χρώματα 15 κιλά 540,00€  

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%) 5.354,83€  

ΦΠΑ 24% 1.285,16€  

Συνολική τιμή 6.639,99€  

 
 
4.- Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση του εξοπλισμού υφαντικής θα γίνει εντός 20 ημερών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 
 
5.- Τιμές προσφοράς: Οι τιμές της προσφοράς θα δοθούν σε ΕΥΡΩ (€) ανά μονάδα και θα αναγράφουν 
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ξεχωριστά την καθαρή αξία προ ΦΠΑ, τον ΦΠΑ και τη συνολική αξία ολογράφως και αριθμητικώς. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ολογράφως αναγραφόμενου ποσού και του αριθμητικώς 
αναγραφόμενου ποσού, υπερισχύει το ολογράφως αναγραφόμενο ποσό. 
 
6.- Δικαιολογητικά: 
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. 

β) φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων,  
γ)  ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και 
δ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου. 

 
7.- Τρόπος πληρωμής: Η  αμοιβή  του  Αναδόχου πραγματοποιείται με την παράδοση εξοπλισμού και 
την παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου WOOL, 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 τη 
Δευτέρα,  12  Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λάρισας Παπακυριαζή 
44, 1ος όροφος, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. 
 
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2410549884 (εσωτ. 114 – 
αρμόδιος κος Τσιούγκος Ν. ).  
Η παρούσα         πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας. 
 
 
 
 
                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

Σωτήριος Γιαννακόπουλος 


