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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
Ταχ. δ/νση: Ερμού 51, Αθήνα, 10563 
Πληροφορίες: κ. Παναγιώτης Λυμπερέας 
Τηλ.: : 210 32 23 979 
e-mail: info@skee.gr 

 
 
 
 
Αθήνα, 06/07/2020 
Α.Π.: 04/2020 

 
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης 

υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού 
προβολής και δημοσιότητας για την υλοποίηση της Πράξης «Success Road» στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG EUROPE 

 
Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) προτίθεται να 
προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία και εκτύπωση 
έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας για την υλοποίηση της Πράξης “Enhance the 
Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and 
models” με ακρωνύμιο “Success Road” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 
INTERREG EUROPE 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και εθνικοί πόροι κατά 25% μέσω του 
ΠΔΕ. Είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 3852 με ενάριθμο έργου 2020ΕΠ38520005. 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τον ν. 4413/2016 (Α’ 148) 
«Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, 

2. Ο ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει,  

3. Ο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 «περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία», 

5. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας 
που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των 
Διαρθρωτικών Ταμείων», 
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6. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/99, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών των 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία», 

7. Η υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

8. Ο ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204), όπως ισχύει, 

9. Η υπ’ αριθμ. 3004881/ΥΔ1244/06.04.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Β’ 
1099), όπως ισχύει, 

10. Τον Οδηγό του Προγράμματος INTERREG EUROPE  2014 – 2020,  
11. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου, το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του 

επικεφαλής εταίρου του έργου, 
12. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form) της πράξης  “Enhance the 

competitiveness and sustainability of european smes through succession procedures and 
models” με ακρωνύμιο “Success Road” και κωδικό έργου PGI06072. 

13. Τη υπογραφείσα την 09/08/2019 από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) της πράξης «Enhance The 
Competitiveness And Sustainability Of European SMEs Through Succession Procedures 
And Models» με ακρωνύμιο “Success Road” και κωδικό έργου PGI06072 

14. Το σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας (partnership agreement) μεταξύ των δικαιούχων 
της πράξης “Enhance the competitiveness and sustainability of Εuropean SMEs through 
succession procedures and models” με ακρωνύμιο “Success Road” και κωδικό έργου 
PGI06072. 

15. Την από 02/072020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κατασκευαστών 
Ετοίμων Ενδυμάτων περί εγκρίσεως των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

16. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG EUROPE, SUCCESS ROAD 

 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) συμμετέχει ως Εταίρος 5 στην 
Πράξη “Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through 

succession procedures and models” με ακρωνύμιο “Success Road” στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG EUROPE. 

Τίτλος Πράξης: Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through 
succession procedures and models  

Ακρωνύμιο: Success Road 

Επικεφαλής Εταίρος: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Άξονας προτεραιότητας 2 - Enhancing the competitiveness of SMEs 
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Ειδικός Στόχος: 2.1. Improving SMEs competitiveness policies 

Διάρκεια του Έργου:  36 μήνες  

Έναρξη: 01/08/2019  

Λήξη: 31/07/2021 

 

2. Περίληψη Πράξης 

 
Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση και διαχείριση διαδοχής στις ΜΜΕ στην 
κατεύθυνση της προετοιμασίας και της διαχείρισης των αλλαγών και κυρίως στην 
διαδικασία της διαδοχής στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, με την έννοια τόσο της διαδοχής 
από κάποιο μέλος της οικογένειας, όσο και της πώλησης σε τρίτους. Η κοινή πρόκληση που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταίροι του έργου είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή πολιτικών και νέων μέτρων διαδοχής στα επιχειρησιακά τους προγράμματα, 
προκειμένου οι ΜΜΕ να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη βιωσιμότητά τους, 
εξασφαλίζοντας το μέλλον και τη συνέχισή τους, μετά τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, συμβάλλοντας έτσι στην εν γένει διατήρηση, βιωσιμότητα και ανάπτυξη μιας 
οικονομίας, τόσο μέσα από την οικονομική δραστηριότητα που παράγει, όσο και λόγω της 
διατήρησης των θέσεων εργασίας. Η πιλοτική εφαρμογή του έργου θα αφορά σε ΜΜΕ του 
κλάδου ένδυσης και υπόδησης. 
 
Η Πράξη συγκεντρώνει εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες συμμετέχουν οι 
Εθνικές και περιφερειακές αρχές που επηρεάζουν τα περιφερειακά και εθνικά 
προγράμματα πολιτικής, βοηθώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν τις αρχές και το 
σχεδιασμό για τη διαδοχή στις ΜΜΕ, βοηθώντας τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, 
βιώσιμες και καινοτόμες. Το έργο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με 
έμφαση στην προώθηση της διακρατικής διαδικασίας μάθησης και στην ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των φορέων. 

Οι κυριότερες δράσεις της Πράξης περιλαμβάνουν: 

- Διερεύνηση της ενσωμάτωσης των αρχών και σχεδίων δράσης για τη διαδοχή στις ΜΜΕ 
και στην εθνική / περιφερειακή νομοθεσία και τα προγράμματα στήριξης. 

- Προσδιορισμός επιτυχημένων βέλτιστων πρακτικών / Αξιολόγηση και ανάλυση του 
επιπέδου του αντίκτυπου των διαδικασιών διαδοχής στην απόδοση των ΜΜΕ. 

- Ανάλυση των παραγόντων (φραγμών και παραγόντων) που επηρεάζουν την υιοθέτηση 
του σχεδίου δράσης για τη διαδοχή στις ΜΜΕ. Προτυποποίηση μορφών και 
διαδικασιών υποστήριξης σχεδίων δράσης. 

- Προώθηση του δημόσιου διαλόγου και της διαδικασίας διαβούλευσης για την επίτευξη 
συναίνεσης και την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής των περιφερειακών/εθνικών 
σχεδίων δράσης, μέσω της υποστήριξης και της συμμετοχής- συνεργασίας όλων των 
εμπλεκομένων πρωταγωνιστών. 

- Ενίσχυση της διακρατικής μάθησης και ενίσχυση των ειδικών δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας στη φάση της διαδοχής, μέσω εργαστηρίων, επισκέψεων μελέτης, 
ηλεκτρονικών μαθημάτων και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης,  εκδηλώσεων κ.α. 
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- Ανάπτυξη κοινού μεθοδολογικού πλαισίου δημιουργίας σχεδίων δράσης για την 
προώθηση της βελτίωσης των μέσων πολιτικής και στήριξης που αντιμετωπίζει το 
προτεινόμενο έργο.  

- Υλοποίηση και αξιολόγηση πιλοτικών εφαρμογών ανά χώρα συμμετοχής με έμφαση 
στις διαδικασίες υποβοήθησης της σύζευξης ενδιαφερομένων μερών. 

- Δημιουργία πλαισίου θεσμικής θωράκισης των πολιτικών στήριξης της διαδοχής για 
παραμετροποίηση και εφαρμογή του, μέσω  διάδοσης και  πέρα από το γεωγραφικό 
πεδίο εφαρμογής του έργου. 

- Αύξηση της ευαισθητοποίησης, της προώθησης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων 
και των γνώσεων του σχεδίου πέρα από το εταιρικό σχήμα. 

- Πρόβλεψη σχεδιασμού μηχανισμού παρακολούθησης των επιπτώσεων της εφαρμογής 
πολιτικών διαδοχής στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τύπου Παρατηρητηρίου. 

 
Η υλοποίηση του έργου «Success Road» περιλαμβάνει 2 συνδεόμενες φάσεις. Η πρώτη 
διαρκεί έως τον Ιούλιο του 2021 (διάρκεια 2 έτη συνολικά) και η δεύτερη αρχίζει τον 
Αύγουστο του 2021 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2022 (διάρκεια ένα έτος). 

3. Συνολικός Προϋπολογισμός 859,640.00€. 

4. Εταίροι  

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από επτά (7) εταίρους: 

1. ΓΓΒ - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
2. CEC - European Confederation of the Footwear Industry 
3. LIC - Lithuanian Innovation Center 
4. AVECAL-Valencian Association of Footwear Entrepreneurs  
5. ΣΚΕΕ - Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων Ελλάδος 
6. IVACE - The Valencian Institute for Entrepreneurial Competitiveness  
7. ARM - Mazovia Development Agency Plc. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο και οι υπηρεσίες του Αναδόχου αφορούν στην παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο 
τη δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας για την 
υλοποίηση της Πράξης «Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs 
through succession procedures and models» με ακρωνύμιο «Success Road» στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG EUROPE. 

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 

1. Την εκτύπωση τριών (3) Roll up Banners που θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των 
εκδηλώσεων της Πράξης. 

2. Την εκτύπωση πεντακοσίων (500) αφισών. 
3. Την εκτύπωση πεντακοσίων (500) μονόφυλλων μπροσούρων με πληροφορίες για την 

Πράξη. 
4. Την εκτύπωση τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) τρίπτυχων δίγλωσσων φυλλαδίων 

(ελληνικά, αγγλικά). 
5. Τον σχεδιασμό και την εκτύπωση πεντακοσίων (500) folders. 
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Επισημάνσεις: 

- Για τα έντυπα που απαιτείται μόνο εκτύπωση, οι μακέτες θα δοθούν στον ανάδοχο από 
την αναθέτουσα αρχή. Το δημιουργικό (εικαστικό, κείμενα και λογότυπα) που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την παραγωγή των εν λόγω εντύπων θα δοθεί στον ανάδοχο σε 
ηλεκτρονική μορφή από την αναθέτουσα αρχή. 

- Το δημιουργικό για τα τρίπτυχα φυλλάδια και τα folders (φωτογραφίες, εικαστικό) θα 
σχεδιαστεί από τον ανάδοχο και θα ελεγχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα 
αρχή θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν και τα 
λογότυπα του Προγράμματος και της Πράξης. 

- Το έντυπο υλικό προβολής και δημοσιότητας που θα παραχθεί πρέπει να παραδοθεί 
στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης του 
Παραρτήματος ΙΙ. 

Η κοστολόγηση ανά είδος υλικού προβολής και δημοσιότητας έχει ως ακολούθως:  

Α/Α Έντυπο Ποσότητα Τιμή/τεμάχιο 
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1. Roll up Banner 3 τεμάχια 160,00 € 480,00 € 115,20 €  595,20 €  

2. Αφίσες  500 
τεμάχια 

1,24 € 620,00 € 148,80 €  768,80 €  

3. Μπροσούρα 
Μονόφυλλη 

500 
τεμάχια 

1,50 € 750,00 € 180,00 €  930,00 €  

4. Φυλλάδιο 
τρίπτυχο 

3.200 
τεμάχια 

2,00 € 6.400,00 € 1.536,00 €  7.936,00 €  

5. Folders 500 
τεμάχια 

1,50 € 750,00 € 180,00 €  930,00 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 9.000,00 € 2.160,00 € 11.160,00 € 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 
ειδών και των προδιαγραφών, όπως περιγράφονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης του 
παραστήματος ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Προσφορές δε γίνονται αποδεκτές για 
μέρος των ειδών, καθώς και εναλλακτικές προσφορές. 

 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και 
Εθνικοί Πόροι κατά 25%. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 
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INTERREG EUROPE  και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 
στη ΣΑΕ 0272 με ενάριθμο έργου 2019ΣΕ02720000 και κωδικό Πράξης PGI06072. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  9.000,00€ 

Φ.Π.Α.: 2.160,00€ 

4.2 Τρόπος πληρωμής 

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική 
παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του έργου. Η πληρωμή του 
θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

4.3 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, της 
παρούσας παραγράφου να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

 
6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
6.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, 
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I. με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Σύνδεσμος 
Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων, Ερμού 51, 10563, Αθήνα. 

II. με κατάθεσή τους στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, Ερμού 51, 10563,Αθήνα.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 
24/07/2020. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου 
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 
ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 
6.2 Περιεχόμενο προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία. Ο φάκελος της προσφοράς 
συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-
mail). 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του 
προσφέροντα και τα εξής: 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «SUCCESS ROAD» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG EUROPE 

 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 24/07/2020 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 
Τα περιεχόμενα κάθε φακέλου θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο. Ο φάκελος 
προσφοράς περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την 
οικονομική προσφορά. Τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, 
είναι τα ακόλουθα:  
1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας. 

3. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους 
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές ο οικονομικός φορέας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,  η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση 
της παρούσας, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
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κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της 
παρούσας, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός 
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016 (παρ. 9, άρθ. 80, ν.4412/2016) για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, την 
υποβολή, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.  

6. Πίνακα Συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης. 

7. Οικονομική Προσφορά που συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι 
συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα της παρούσας.  

Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών 
προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει 
κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

 
7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

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

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης, 
παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
ημερομηνία υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία 
και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη 
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επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα 
αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Το αρμόδιο όργανο θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
τη Δευτέρα 27/7/2020 και ώρα 10.00 π.μ.  

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα 
έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 

 
8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 24/7/2020 και 
ώρα 10.00 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να 
έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Οι 
προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και 
ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους 
διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σε μέρα και ώρα που θα 
ειδοποιηθούν οι υποβάλλοντες προσφορά, στην έδρα του Συνδέσμου Κατασκευαστών 
Ετοίμων Ενδυμάτων στην οδό Ερμού 51, 10563,Αθήνα. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (www.hcia.eu). 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΚΟΥΡΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
  

http://www.hcia.eu/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπεύθυνη δήλωση 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας _____________________________________ για την 
κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την απευθείας ανάθεση 
σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού προβολής 
και δημοσιότητας για την υλοποίηση της Πράξης «Success Road» στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG EUROPE,  

1. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν. 
4412/2016 για την εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ και εμένα προσωπικά. 

2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην ως άνω Πρόσκληση. 

 

Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

Ο – Η Δηλών 

(Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακας Συμμόρφωσης 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση 

1. Roll up Banner (3) - Διαστάσεις: 80×200cm 
- Εκτύπωση Τίτλου, ακρωνύμιου Πράξης, 

λογότυπα Προγράμματος/Πράξης 
- Τετραχρωμία 
- Τσάντα μεταφοράς για κάθε τεμάχιο 
- Όψεις εκτύπωσης: 1 

 

2. Αφίσες (500) - Διάσταση Α3  
- Εκτύπωση: έγχρωμη offset 
- Είδος χαρτιού: Γραφής ή illustration ή 

ματ/πλαστικοποίηση 2 όψεων 
- Όψεις εκτύπωσης:1 

 

3. Μπροσούρα 
Μονόφυλλη (500) 

- Διαστάσεις: 12×17cm  
- Εκτύπωση: έγχρωμη offset 
- Είδος χαρτιού: Γραφής ή illustration ή 

ματ/πλαστικοποίηση 2 όψεων 
- Όψεις εκτύπωσης:1 

 

4. Φυλλάδιο τρίπτυχο 
(3.200) 

- Διαστάσεις: 29×21 cm (ανοικτό), 10×21 
cm (διπλωμένο) 

- Εκτύπωση: έγχρωμη offset 
- Είδος χαρτιού: Γραφής ή illustration ή 

ματ/πλαστικοποίηση 2 όψεων 
- Όψεις εκτύπωσης: 2 
- Δίπλωμα: 3πτυχο 

 

5. Folders (500) - Διαστάσεις: 23×32 cm (κλειστό), 46×32 
cm (ανοιχτό) 

- Χαρτί: 300 GR Velvet 
- Εκτύπωση: έγχρωμη offset (έμπροσθεν 

και όπισθεν φύλλο) 
- Το έμπροσθεν φύλλο θα φέρει σχέδιο 

πρόταση του αναδόχου, τηρώντας τους 
κανόνες δημοσιότητας του 
Προγράμματος 

 

6. Χρόνος υποβολής 
των παραδοτέων 

Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Προϋπολογισμός: 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ και συνολικά 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 
 
Του φυσικού ή νομικού προσώπου με την επωνυμία ……………………, ΑΦΜ ……………και έδρα 
…………………… Οδός……………………… αριθμός …………… ΤΚ ……………….. τηλ………………….. 
φαξ……………………, αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. ……. πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
για την απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο τη δημιουργία και 
εκτύπωση έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας για την υλοποίηση της Πράξης 
«Success Road» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG EUROPE» υποβάλω 
την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση των υπηρεσιών 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας Οικονομικής προσφοράς  
 

Παραδοτέο Ποσό χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% Σύνολο 

Έντυπο υλικό προβολής και 
δημοσιότητας (τιμή 
αριθμητικώς) 

   

 
 
 
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου:  

Υπογραφή:  

Σφραγίδα:  

Ημερομηνία:  

 


