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               Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή – αγορά 

παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για την 

κάλυψη των αναγκών της ιματιοθήκης του Μορφωτικού Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου 

Καλαμπακίου ( Μ.Π.Α.Σ.Κ.) .  

 

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Καλαμπακίου Δράμας ανακοινώνει την με αρ. 

πρωτ. 15 & ημ. 09/04/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών 

για την προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Α/Α Είδος εργασίας Μ/Μ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 
1 

Ρουμλούκι, γυναικεία φορεσιά 
Αποτελείται από κοντόσι(τσόχα 

επένδυση, χρυσοκέντημα),  σαγιάς 

(υφαντό δίμιτο, χρυσοκέντημα σε 

βελούδο), πουκάμισο (υφαντό με 

κέντημα), τραχηλιά(υφαντό με 

κέντημα), ζωνάρι υφαντό, ποδιά 

υφαντή με κέντημα στο χέρι ή στον 

αργαλειό.  

 

6 

 

8 

 

800,00 

 

6400,00 



 

2 

Κατσούλι  νυφιάτικο με 

χρυσόφουντα και χρυσοτσέμπερο 

και όλο το στολισμό 

  

8 

 

220,00 

 

1760,00 

 

3 

Καπέλα  γυναικείας φορεσιάς 

Επισκοπής κεντημένα με φαρδύ 

κέντημα στο μέτωπο και 

κεντήματα στο ύφασμα που 

καλύπτει το πίσω μέρος. 

  

8 

 

195,00 

 

1560,00 

 

4 

Ανδρικές φορεσιές επισκοπής 
Αποτελείται από πουκάμισομε 

σιρίτια σε λαιμό-μανίκι, 

φουστανέλλα, γιλέκο τσόχινο με 

κέντημα, ζωνάρι υφαντό, καπέλο, 

τσουράπια πλεχτά στο χέρι, 

τσαρούχια (γουρουνοτσάρουχα) 

 

7 

 

8 

 

450,00 

 

3600,00 

 

5 

Γυναικείες φορεσιές Δρυμού 
Αποτελείται από 

πουκάμισο, σαγιάς, καχμάς, 

ζωνάρι, ποδιά, κάλτσες πλεκτές, 

σκούφια, ρέντα 

 

8 

 

8 

 

800,00 

 

6400,00 

 

6 

Σάμος, γυναικεία φορεσιά 

Αποτελείται από : φόρεμα-

φουστάνι(ύφασμα στόφα σε 

διάφορα χρώματα), πουκάμισο, 

πόρπη, μαντήλι (μακρόστενο), 

φεσάκι (τσόχα μπορντό) 

 

5 

 

12 

 

250,00 

 

3000,00 

 

7 

Ανδρικές φορεσιά Μικράς Ασίας 
Αποτελείται από : 

βράκα μαύρη, πουκάμισο υφαντό, 

γιλέκο βελούδο με γαϊτάνια μαύρα 

(μπορντό- μαύρο), ζωνάρι μπορντό 

υφαντό , καπέλο βελούδο μαύρο 

 

5 

 

12 

 

350,00 

 

4200,00 

 

8 

Γυναικείες φορεσιές Αν. Ρωμυλίας 
περιοχής Καβακλί 

Αποτελείται από: φόρεμα μάλλινο 
μαύρο κεντημένο (τσούκνα), ποδιά 

υφαντή, ζωνάρι ριγέ υφαντό, 
πουκάμισο μπλε κεντημένο, 
μαντήλα, μπάπκα (φλουριά) 

 

6 

 

8 

 

600,00 

 

4800,00 

9 Γυναικείες φορεσιές Αν. Ρωμυλίας 
περιοχής Καβακλί 

Πουκάμισο μπλε κεντημένο, 
μπάπκα (φλουριά) 

 

 

2 

 

8 

 

100,00 

 

800,00 



10 Τοκάς, κόσμημα στήθους με 
ρόδακες σε μπρούτζο και 

ενωμένους  με λευκή καδένα 

 8 180,00 1440,00 

11 Σκουλαρίκια κόσμημα για τον 
κεφαλόδεσμο με τρείς σειρές 

καδένες και φλουριά σε μπρούτζο 

 8 90,00 720,00 

12 Κολάνια (πόρπη μουστακωτή) σε 
μπρούτζο 

 8 80,00 640,00 

13 Λούδι, κόσμημα κεφαλής  με 
φυλλαράκια σε μπρούτζο 

 8 350,00 2800,00 

14 Παφίλια στρογγυλή μεγάλη πόρπη 
ζώνης σε λευκό μέταλλο 

 8 80,00 640,00 

15 Ασημόγιόρντανο κόσμημα για τη 
βάση του λαιμού σε μπρούτζο με 

κόκκινες πέτρες 

 8 250,00 2000,00 

*Οι τιμές μονάδας που αναφέρονται είναι οι μέγιστες και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β  

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

 

A/Α Απαίτηση 

Απάντηση 

(συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες 

ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

1.  

Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί εντός 120 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης προμήθειας και μετά την έκδοση της σχετικής 

απόφασης. Παράταση της ως άνω προθεσμίας είναι αποδεκτή 

για είδος που αναμένεται από το εξωτερικό ή είναι σε έλλειψη 

και μόνο κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Προμηθευτή, 

σύμφωνης γνώμης της Αναπτυξιακής Δράμας και έγγραφης 

συμφωνίας των μερών.  

 

2.  Ο προσφέρων δηλώνει τη συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις 

των τεχνικών προδιαγραφών – ποσοτήτων - χαρακτηριστικών 

του ΠΙΝΑΚΑ Α και των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος 

ΠΙΝΑΚΑ Β.  

 

3.  Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο και σε άριστη 

κατάσταση. Το κάθε μέρος της φορεσιάς ή του κοσμήματος θα 

είναι αντίγραφο αυθεντικού ανάλογου και κατασκευασμένο με 

υλικά και τεχνικές που παραπέμπουν σ’ αυτό.   

 

4.  Ο προσφέρων πρέπει να είναι εξειδικευμένος στο αντικείμενο 

και να το αποδεικνύει εγγράφως στον Μ.Π.Α.Σ.Κ. 

προσκομίζοντας κάθε πιστοποίηση που κρίνει ο ίδιος ότι 

τεκμηριώνει την ειδίκευσή του. 

 



5.  Ο προσφέρων/προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία 

της οριστικής και ποιοτικής παραλαβής του από τον Μ.Π.Α.Σ.Κ. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει:  

α) σε περίπτωση ελαττώματος, την αντικατάσταση του είδους 

εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του Μ.Π.Α.Σ.Κ. 

β) σε περίπτωση βλάβης - που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του Μ.Π.Α.Σ.Κ.- την επιδιόρθωση του είδους εντός είκοσι (20) 

εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

Μ.Π.Α.Σ.Κ. και εφόσον δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της 

βλάβης, την αντικατάσταση του είδους.  

γ) Τα μεταφορικά έξοδα του επισκευασμένου ή του προς 

επισκευή ή του προς αντικατάσταση είδους.  

δ) Τα ανταλλακτικά και τις εργασίες, που απαιτούνται.  

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο 

Μ.Π.Α.Σ.Κ.δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη 

προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του.   

 

 

6.  Τα έξοδα μεταφοράς στην έδρα του Μ.Π.ΑΣ.Κ. βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. 

 

7.  Κατά την παράδοση θα γίνει πλήρης επίδειξη του τρόπου με 

τον οποίο φοριέται το κάθε εξάρτημα φορεσιάς καθώς και του 

τρόπου συντήρησης του. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την 

πλήρη εκπαίδευση των ορισμένων από το ΔΣ υπευθύνων για τη 

συντήρηση,  αποθήκευση,  ορθό τρόπο χρήσης των 

παραδοτέων. 

 

 

Οι οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα 

στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α και Β, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές. 

 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται στα 50542,4 € σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 6178/19-12-2019 απόφαση ένταξης του Μ.Π.Α.Σ.Κ   στις πράξεις του Υπομέτρου 

19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας  του ΠΑΑ 2014-2020. Στο ποσό 

αυτό  συμπεριλαμβάνεται  το ποσό  του νομίμου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη και ποιότητα παρεχόμενου έργου προσφορά.  

Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο των προσφορών που θα υποβληθούν.  



Για την σύναψη της Σύμβασης η Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει: 

  Αποδεικτικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

  Αποδεικτικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς 

τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο Προμηθευτής δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη Δικαστική 

Απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16, ως ισχύει.  

 Καταστατικό επιχείρησης/εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. 

  Λοιπά στοιχεία εταιρείας (δικαιολογητικά για το νόμιμο της εκπροσώπησης, κλπ) 

 

H άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού GR86 0741 0670 0060 6714 7628 772 

Ειδικότερα, κάθε σύμβαση που συνάπτει ο  Μ.Π.Α.Σ.Κ. , σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., 

παρακολουθείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Διαγωνισμού η οποία είναι 

εξουσιοδοτημένη να ελέγχει την εφαρμογή των όρων κάθε σύμβασης και υποδεικνύουν στον 

Ανάδοχο τις αναγκαίες προσαρμογές για την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών όρων, σε 

σχέση με τα ενδιάμεσα καθώς και τα τελικά παραδοτέα αυτής. 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα διενεργηθεί  από τον Ταμία αποκλειστικά και μόνο με 

ηλεκτρονική πληρωμή σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο Προμηθευτής,  μετά από έγγραφη 

εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και 

περιορισμούς που προβλέπονται από την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις κατά περίπτωση πληρωμές ορίζονται στο νόμο και στις 

αντίστοιχες συμβάσεις ή/και διακηρύξεις. 

Οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του Αναδόχου γίνονται σύμφωνα με πρακτικό 

παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κατ’ αντιστοιχία προς τα ενδιάμεσα 

και τα τελικά παραδοτέα της σύμβασης. 

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν Οικονομική 

Προσφορά για την προμήθεια του προαναφερθέντος είδους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

έχουν τεθεί, κατά το χρονικό διάστημα από 23/04/2020 έως και 08/05/2020 και ώρα 20:30μ.μ. 

(κατά την καταληκτική ημερομηνία), στην έδρα του Μ.Π.Α.Σ.Κ.  στο Καλαμπάκι (ΚΟΝΔΥΛΑ 42, 

66031 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ), αναφέροντας δε απαραιτήτως τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.  Η κάθε προσφορά 

θα πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό φάκελο που θα παραδοθεί με οποιαδήποτε υπηρεσία 

μεταφοράς (κούριερ, ταχυδρομείο) και η εμπρόθεσμη υποβολή της θα αποδεικνύεται από τη 

σφραγίδα της εταιρείας μεταφοράς. 



Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ότι έχει λάβει 

γνώση του αντικειμένου και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου 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 και οι ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις θα εκτελούνται κατόπιν έγκρισης, εφόσον 

δεν προκαλείται αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να περιλάβουν τα στοιχεία της 

επιχείρησής τους (επωνυμία, ΑΦΜ και ΔΟΥ που ανήκει), υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας καθώς και δέσμευση για παράδοση 

εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας 

και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο χώρο του Συλλόγου από την Επιτροπή Επιλογής 

Προσφορών που έχει ορίσει το Δ.Σ. , παρόντων των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. έως τις 

10/05/2020(θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία λόγω των συνθηκών). 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Μ.Π.Α.Σ.Κ. 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  , καθώς και σε μια εφημερίδα της Δράμας. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν αποκλειστικά και 
μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   mpskalampaki@gmail.com. 

 

Η πρόσκληση γίνεται στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου « Αγορά παραδοσιακών φορεσιών 

και κοσμημάτων, τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού, ανακαίνιση κτιρίου, μόνωση ταράτσας και 

εγκατάσταση κλιματισμού» από το φορέα μας κατόπιν ένταξης του (Απόφαση ένταξης υπ’ αριθμ. 

6178/19-12-2019)  στις πράξεις του Υπομέτρου 19.2 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER 

Νομού Δράμας  του ΠΑΑ 2014-2020.  

Η ανακοίνωση είναι σύμφωνη με το υπ’ αριθ. 5488/1-8-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο 

διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να καθορισθούν οι κανόνες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής 

διαδικασιών «... που τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις γενικές 

αρχές για την ανάθεση ενωσιακών συμβάσεων (αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης 

μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αναλογικότητας), κατόπιν 

δημόσιας πρόσκλησης επιλογής», όπως προβλέπεται στην Απόφαση με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 

(ΦΕΚ 5968/31.12.2018), άρθρο 36 παράγραφος 2.α 

 

 

 

 

 


