
 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                        
Ταχ. Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 01.05.2020 

Ταχ. Κώδικας: 30300 
Πληροφορίες: Νικόλαος Ζωργιός 
Τηλέφωνο: 6982480364 

E-mail: vikizorba77@gmail.com 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Ναυπακτίας (ΛΠΧΟΝ), στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Εμπλουτισμός ιματιοθήκης με παραδοσιακές 

φορεσιές Ναυπακτίας», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011069249, συνολικού προϋπολογισμού 

(συνολικής δημόσιας δαπάνης) 40.396,60 €, η οποία υποβλήθηκε στην υποδράση 

19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)», του 

Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική 

Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020, του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ και εντάχθηκε με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 4959/22.11.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με 

συνολικό προϋπολογισμό σαράντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά 

(40.396,60€). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

για την ανάδειξη αναδόχου, προϋπολογισμένης δαπάνης  38.396,60€, 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  

να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών: 

 

Α. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Α1.  Φορεσιές  

1. Γυναικείες φορεσιές Πλατανιώτικες (Τεμάχια 22- αναφέρονται σε σύνολα 

φορεσιών) 

Χαρακτηριστικά: Η φορεσιά αποτελείται από: πουκάμισο βαμβακερό άσπρο με 

δαντέλα στα μανίκια και στην τραχηλιά, μεσοφόρι βαμβακερό από χονδρό υφαντό 

ύφασμα, φουστάνι ποδηρές με φαρδιά φούστα και μανίκια από ύφασμα μάλλινο, 

μαλλομέταξο ή βελούδο σε διάφορα χρώματα στολισμένο με σειρήτια στην 

τραχηλιά και πιετάκια στον ποδόγυρο, ποδιά αντίστοιχου χρώματος ή και 

αντίθετου σε ύφασμα βελούδο ή μεταξωτό με πιετάκια, σιγκούνι μαύρο από 

ολόμαλλο ύφασμα υφαντό μακρύ κεντημένο με κόκκινα κορδόνια εμπρός και πίσω  



 

και στολισμένο ολόγυρα με φαρδιά τρέσσα κόκκινη και κόκκινα γαϊτάνια πιασμένα 

στο χέρι, για τον κεφαλόδεσμο κοτσίδα από τεχνητά μαλλιά και μαντήλι σταμπωτό 

με σχέδιο στεφάνι σε διάφορα χρώματα. 

Μέγιστο Συνολικό κόστος:  20.869,20€ (με φπα) 

2. Φουστανέλες ανδρικές (Τεμάχια 11- αναφέρονται σε σύνολα φορεσιών) 

Χαρακτηριστικά: Η φορεσιά αποτελείται από: πουκάμισο βαμβακερό άσπρο με 

φαρδιά μανίκια πιέτες εμπρός και γιακά, φουστανέλα από άσπρο βαμβακερό όπως 

το πουκάμισο ως το γόνατο με 320 λοξές, ζωνάρι υφαντό ριγέ, βρακί (καλσόν) 

μάλλινο για μέσα από τη φουστανέλα εκρού, γονατάρες με φούντες, καλπάκι 

ατλαζένιο για το κεφάλι, γιλέκο μάλλινο σε διάφορα χρώματα με μανίκια (ξέχωρα) 

κεντημένο με κορδόνια χρωματιστά και γαϊτάνια εμπρός πίσω και στα μανίκια 

διαφόρων χρωμάτων, σιλάχι κεντημένο πάνω σε δέρμα, γκέτες μάλλινες όπως τα 

γιλέκα στολισμένες με γαϊτάνια ολόγυρα. 

Μέγιστο Συνολικό κόστος:  12.548,80€ (με ΦΠΑ) 

Α2. Παπούτσια   

1. Γυναικείες παπούτσια (22 ζευγάρια) 

Χαρακτηριστικά:  Χειροποίητα γυναικεία υποδήματα παραδοσιακού χορού με 

μπαρέτα, κατασκευασμένα από δέρμα μοσχαριού. 

Mέγιστο Συνολικό κόστος:  1.091,20€ (με ΦΠΑ) 

2. Τσαρούχια (11 ζευγάρια) 

Χαρακτηριστικά: Χειροποίητα τσαρούχια κατασκευασμένα με αυθεντικό 

παραδοσιακό τρόπο από δέρμα μοσχαριού. 

Μέγιστο Συνολικό κόστος:  613,80€ (με ΦΠΑ) 

Α3. Κοσμήματα 

1. Σκουλαρίκια (22 ζευγάρια) 

 Χαρακτηριστικά: Κρεμαστά επίχρυσα σκουλαρίκια με μαργαριτάρια, 

κατασκευασμένα στο χέρι, σε σχέδιο που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου. 

Μέγιστο Συνολικό κόστος:  1.091,20€ (με ΦΠΑ) 

2. Καρφίτσα στήθους (τεμάχιa 22) 

Χαρακτηριστικά: Επίχρυση καρφίτσα στήθους με μαργαριτάρια ή πέτρες, 

κατασκευασμένη στο χέρι, σε σχέδιο που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου. 

Μέγιστο Συνολικό κόστος:  2.182,40€ (με ΦΠΑ) 

Β. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προμήθεια Εξοπλισμού 



 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον αναγκαίο εξοπλισμό καινούργιο και 
αμεταχείριστο.  
 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Για την εκτέλεση του έργου, ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα. 
To χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου ορίζεται έως 31-12-2020.  
 
Διενέργεια Διαγωνισμού 
Για τη διενέργεια του διαγωνισμού έχει συσταθεί Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
προσφορών με το υπ’αριθμ. 15/14-02-2020 πρακτικό Δ.Σ. του Συλλόγου.  
 
Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης έχει συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης 

Παραλαβής με το υπ’αριθμ. 15/14-02-2020 πρακτικό Δ.Σ. του Συλλόγου για τον  ποσοτικό 

και ποιοτικό έλεγχο όλων των παραδοτέων της σύμβασης.  

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με το  ΔΣ 
του ΛΠΧΟΝ  και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του 
συντονισμού και ελέγχου. Βασική δραστηριότητα της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
έργου κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 
προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα 
προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. 
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η Επιτροπή 
Παρακολούθησης διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις 
τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στο ΔΣ του ΛΠΧΟΝ σε 5 εργάσιμες 
ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση 
των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών 
ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης  κηρύσσει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
 
Διαδικασία παραλαβής 
Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της παραλαβής του προς προμήθεια εξοπλισμού, με την σύνταξη του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και 
ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της 
παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. 

 
Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στην έδρα του 
συλλόγου. 

 
Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο «Εμπλουτισμός 

ιματιοθήκης με παραδοσιακές φορεσιές Ναυπακτίας», όπως αναφέρεται στην 
παρούσα. Ο Ανάδοχος μπορεί να  υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των 



 

κατηγοριών δαπανών ή για μέρος από τις κατηγορίες δαπανών του έργου (Α1, Α2, 
Α3). 

 
Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτών (38.396,60€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.  
 
Χρηματοδότηση 
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»      
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 
2020 προσέγγιση CLLD LEADER"  με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 
συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ της πράξης / του έργου είναι 
2017ΣΕ08210000. 
 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Ναυπακτίας 
 
 Διεύθυνση έδρας του ΛΠΧΟΝ : 
Ασημακοπούλου 7, Τ.Κ.30300, Ναύπακτος 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982480364  
Πληροφορίες: Νικόλαος Ζωργιός 
e-mail: vikizorba77@gmail.com 
 
Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός συμμορφώνεται  με το θεσμικό πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4959/22.11.2019 
απόφασης ένταξης και πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ  01.04.2020, απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΠΧΟΝ, με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας 
προκήρυξης 
 
Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 18η Μαϊου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 με 

courier  στη διεύθυνση έδρας του ΛΠΧΟΝ, τηρουμένης προθεσμίας 18 ημερών από τη 

δημοσίευση της παρούσης. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η αποδεδειγμένη 

παραλαβή από το ΛΠΧΟΝ. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δε γίνονται 
αποδεκτές. Ο ΛΠΧΟΝ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν 
αναμονή της αξιολόγησής τους.  
 
Δημοσιότητα 
Γίνεται δημοσιοποίηση της προκήρυξης σε έντυπο ή/& ηλεκτρονικό τύπο και κατ’ ελάχιστο 

σε 1 εφημερίδα της έδρας του ΛΠΧΟΝ ή του Δήμου της έδρας του συλλόγου ή όμορου 



 

Δήμου της έδρας του συλλόγου, εφόσον δεν κυκλοφορεί εφημερίδα στην έδρα ή στον Δήμο 

της έδρας του συλλόγου. 

Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού 
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.emprosnews.gr και στον ιστότοπο 

www.aitoliki.gr. Επιπλέον ο υποψήφιος μπορεί να αιτηθεί τη διάθεση της διακήρυξης 

ηλεκτρονικά από τον υπεύθυνο κ. Νικόλαο Ζωργιό στη διεύθυνση 

vikizorba77@gmail.com. 

Οι υποψήφιοι μπορούν  να αποστέλλουν επιβεβαιωτικό e-mail παραλαβής με τα στοιχεία 
τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ), έτσι ώστε ο ΛΠΧΟΝ να έχει στη διάθεση 
της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον ΛΠΧΟΝ 
και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού 
με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
- Δικαίωμα Συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά.  
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα, είτε ως 
μέλος μίας μόνο ένωσης φορέων 
Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία 
υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των 
υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος 
ανάδοχος. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει επιπλέον να πληροί τους όρους που καθορίζονται στην 
ενότητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του παρόντος Κεφαλαίου. 

 
- Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
α) Αντίγραφο προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet, από όπου να 
προκύπτει η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης στο αντικείμενο στο οποίο υποβάλλει την 
προσφορά της, που θα έχει εκδοθεί σε ημερομηνία μετά τη δημοσίευση της παρούσης και  
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
β) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς.  
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει λάβει γνώση του αντικειμένου και ότι οι 
εργασίες/προμήθεια εξοπλισμού/παροχή υπηρεσιών θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις περιγραφές του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης και 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου του έργου για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η 
κατασκευή των πιστών αντιγράφων θα πραγματοποιηθεί βάσει της έρευνας που έχει 
εκπονηθεί από τον ΛΠΧΟΝ και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του. Σε κάθε περίπτωση ο 
ΛΠΧΟΝ διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής στον ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται να  
επανακατασκευάσει το προϊόν αν αυτό δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που 

http://www.emprosnews.gr/
http://www.aitoliki.g/


 

τίθενται από την έρευνα. Ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις θα εκτελούνται κατόπιν 
έγκρισης εφόσον δεν προκαλείται αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα έγγραφα που προσκομίζονται στην 

περίπτωση που δεν είναι πρωτότυπα, αποτελούν ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου. 

Τεκμηρίωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας 
ε) Τεκμηρίωση της εμπειρίας του υποψήφιου αναδόχου στην κατασκευή παραδοσιακών 
φορεσιών (η εμπειρία απαιτείται να είναι πολυετής >10 έτη καθώς η υλοποίηση του έργου 
απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία) 
στ) Τεκμηρίωση με πιστοποίηση από επίσημους φορείς για την εμπειρία του υποψήφιου 
αναδόχου στην κατασκευή πιστών αντιγράφων αυθεντικών παραδοσιακών φορεσιών.  
 
- Περιεχόμενο προσφορών 
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
Επιτρέπονται προσφορές για το σύνολο ή για μεμονωμένες κατηγορίες δαπανών του 
έργου. 
 Οι Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
πρέπει να περιλαμβάνουν όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
Η προσφορά θα πρέπει να αποτελείται από 3 επιμέρους αρχεία, ως ακολούθως: 
Α. «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», το οποίο περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο ‘Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής’. 
Β. «Τεχνικής Προσφοράς», το οποίο περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος, όπως αυτά απαιτούνται 
από την παρούσα διακήρυξη και φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του νομίμου 
εκπροσώπου . 
Γ. «Οικονομικής Προσφοράς», το οποίο περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς 
του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη και φέρει 
τη σφραγίδα και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου. 
Τα ανωτέρω έγγραφα θα επισυναφθούν σε ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους Α, Β, Γ, και 
συνολικά σε ένα σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ακόλουθη ένδειξη και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υποψηφίου: 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΠΧΟΝ 

«Εμπλουτισμός ιματιοθήκης με παραδοσιακές φορεσιές Ναυπακτίας». 
 

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 
2. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη εκτός αν 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, αυτό 
εξυπηρετεί την καλύτερη λειτουργία του έργου. 

3. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαγωνισμών και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να 
δίνονται γραπτά και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 



 

Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς 
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, 
με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών του προς προμήθεια εξοπλισμού 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 

• Περιγραφή του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του έργου των επιμέρους 
εργασιών. 

• Υλικό τεκμηρίωσης για τα υλικά κατασκευής 

• Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του 
υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.  

 
-Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρείς (3) 
μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά 
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Σύλλογο πριν από 
την λήξη της, για διάστημα δύο (2) μηνών κατά ανώτατο όριο. 

3- Εναλλακτικές Προσφορές 

1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2.Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 
προτάσεων αυτών. 

3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως 
σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι 
πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και ότι προσφέρονται 
δωρεάν. 
 
Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 
1. Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για 
παράδοση, του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από 
την παρούσα διακήρυξη. 
2. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το ποσό, με το 
οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαγωνισμού, η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 
οικονομικούς πίνακες για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 
έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην οικονομική προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε 
επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της προσφοράς 
4. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 
είδος εξοπλισμού και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας, για να μπορεί να 
προσδιορίζεται το ακριβές κόστος σε περίπτωση αυξομείωσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
αν δεν αναγράφεται τιμή για εξοπλισμό, δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται στην 
προσφορά, θεωρείται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και Διαγωνισμού ότι 
προσφέρεται με μηδενική αξία. 



 

5. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
6. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι 
σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού 
τιμήματος της προσφοράς, τότε η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά τη κρίση της να 
απορρίψει την προσφορά ως αναξιόπιστη. 
7. Ο ΛΠΧΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
8. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι   
προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 
9. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του ΛΠΧΟΝ, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
 
Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

• Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού – Διαδικασία Αξιολόγησης 
Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, εφόσον οι Πολιτειακές απαγορεύσεις 
έχουν αρθεί και το επιτρέπουν, από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Διαγωνισμών  την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα 
γραφεία του Συλλόγου, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους.  
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
στους υποψήφιους αναδόχους ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα 
καταχώρησης. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Η Επιτροπή εφόσον καταγράψει σε σχετικό φύλλο την πληρότητα και εγκυρότητα των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, προβαίνει  στον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς για τους 
υποψήφιου Αναδόχους των οποίων η προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έχει γίνει αποδεκτή. Η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και καταγράφει 
στο φύλλο αξιολόγησης την πληρότητα της Τεχνικής Προσφοράς και αν αυτή είναι 
σύμφωνη με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Μετά την παραπάνω 
διαδικασία για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές η επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα της 
οικονομικής προσφοράς και τη μονογραφή της κατά φύλλο.  
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια επιτροπή συμπληρώνει τον 
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον 
οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισμού. 
Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και διαβιβάζει το Πρακτικό της στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΛΠΧΟΝ, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται 
στους διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 
Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν ηλεκτρονικά το 
περιεχόμενο των άλλων προσφορών, σε έγγραφα που δεν αποτελούν προσωπικά 
δεδομένα. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 



 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 
θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών.  
 
Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
Συνοπτικά η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύμβασης 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών, που υπάρχουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

• Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 
«Τεχνική Προσφορά». 

• Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου  
«Οικονομική Προσφορά». 

• Τελική Αξιολόγηση. 
 
Τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου καταγράφονται στο φύλλο αξιολόγησης και στο τελικό 
στάδιο η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών συντάσσει πρακτικό, με το 
οποίο εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΠΧΟΝ την αποδοχή ή την αιτιολογημένη 
απόρριψη των προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται ηλεκτρονικά 
στους συμμετέχοντες. 
 
α. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς - Κριτήρια 
 
α.1 Ομάδες Κριτηρίων Αξιολόγησης και Συντελεστές Βαρύτητας 
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τρεις  
Ομάδες, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων. 
Βαθμολογία 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς Βαθμολογία Συντελεστές 
Βαρύτητας(σ) 

Μερικοί Ολικοί 

1η ΟΜΑΔΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Κ1 Πολυετής εμπειρία >10 έτη Έως 100 20% 60% 
Κ2 Τεκμηρίωση της τεχνογνωσίας με πιστοποίηση από 

επίσημους φορείς για την εμπειρία κατασκευής πιστών 
αντιγράφων αυθεντικών παραδοσιακών φορεσιών 

Έως 100 40%  

2η  ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κ3 Συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης 

Έως 100 10% 30% 

Κ4 Η ποιότητα των υλικών και της κατασκευής βάση των 
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 

Έως 100 20%  

3η  ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Κ5 Η ποιότητα της  υποστήριξης μετά την παράδοση . Έως 100 10% 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
 



 

Η 1η ομάδα λαμβάνεται υπόψη μόνο για την κατηγορία δαπανών Α1 (ΦΟΡΕΣΙΕΣ). Για τις 
κατηγορίες δαπανών Α2 και Α3(Παπούτσια και κοσμήματα) λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 2η 
και 3ηομάδα κριτηρίων  όπου η 2η ομάδα αποκτά βαρύτητα 90% με συντελεστή βαρύτητας  
σ3 =60% και σ4=30%. 
 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία 
της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων αξιολόγησης. 
 
 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
Η τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα προκύψει από τον τύπο: 
Τ = (Κ1 x σ1+ Κ2 x σ2) + (Κ3 x σ3 +Κ4 x σ4) +( Κ5x σ5) 
όπου : 
Τ : τελική βαθμολογία προσφοράς 
Κ1, Κ2, Κ3,Κ4, Κ5: είναι ο βαθμός για κάθε κριτήριο αξιολόγησης  αντίστοιχα και  συνίσταται 
σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.  
α.2. Κατακύρωση Διαγωνισμού 
Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που 
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής 
προσφοράς προς την τελική βαθμολογία της. 
                                        Τιμή συνολικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 
                               Λ =       -------------------------------------------------- 
                                                  Τελική  βαθμολογία(Τ) 
 
Επισημαίνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης είναι 
απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
-Απόρριψη προσφορών 
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον 
προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση ΔΣ του ΛΠΧΟΝ, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής   Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 



 

Ο ΛΠΧΟΝ, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται 
αναξιόπιστος. 
 
- Προσφυγές - Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού 
Προσφυγές 
Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στον ΛΠΧΟΝ, μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και 
η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής 
ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, 
όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις. 
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή 
σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ 
αυτόν. Η ένσταση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΠΧΟΝ, εντός 3 ημερών 
από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο το οποίο και αποφαίνεται τελικά. 
4. Ο ΛΠΧΟΝ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η 
γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης 
ηλεκτρονικά. 
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Επίσης δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις επί της βαθμολογίας της 
επιτροπής επί των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων Α, Β και Γ όπως αυτά 
αποτυπώνονται στον πίνακα της παραγράφου  
 
Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού. 
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης 
προσφοράς ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το σημείο α.2. Η 
κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΠΧΟΝ ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών. 
2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει ηλεκτρονικά από το ΔΣ του 
Συλλόγου. 
3. Ο ΛΠΧΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την 
παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε 
ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων 
προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση 
με το δημοπρατούμενο έργο. 



 

4. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

 

Το Δ.Σ. του Λαογραφικού Πολιτιστικού Χορευτικού Ομίλου Ναυπακτίας ‘Ο Ανεμογιάννης’ 


