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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 25/06/2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Α.Π:ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ/ΤΣΠΠΕ/7224
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση: Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων
& Προβολής
Τμήμα: Σχεδιασμού & Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο: 210-3722629, 210-3722545
Πληροφορίες: Νίκη Αρχοντάκη, Μαρία Ζέρβα
e-mail: tsppe@tap.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2022
O Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων έχει την ευθύνη της
λειτουργίας των πωλητηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, στα οποία
μεταξύ άλλων, διατίθεται σειρά εφαρμογών, χρηστικών και διακοσμητικών
προϊόντων, με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της εμπορικής του στρατηγικής και ενόψει της
εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και του νέου έτους επιθυμεί να
δημιουργήσει γούρι για το 2022 (CPV: 18513300-1).
Για το σκοπό αυτό, με Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΔΑΠ
(ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΙΠΟΛ/ΤΣΠΠΕ/6752/17.06.2021) και λαμβάνοντας υπόψη:
α) τον Ν.4761/2020 "Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό,
ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης»
και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ Α΄ 248) το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», β) τον ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
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γ) τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
δ) το ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) "Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου."
ε) το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,
στ) τον Ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ζ) το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει
η) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΡ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/7046 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΥΩΠ469ΗΔΞ-3Φ9, ΑΔΑΜ: 21REQ008801536 2021-06-23)
απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς
τους ενδιαφερόμενους δημιουργούς, σχεδιαστές, καλλιτέχνες, επιχειρήσεις και
κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα, να παρουσιάσουν
προτάσεις για το
Γούρι του ΟΔΑΠ για το έτος 2022
Το φετινό γούρι τιμά την Υγεία, την Ιατρική και την Επιστήμη, έννοιες που
διαχρονικά απασχολούν τον άνθρωπο στον αγώνα του να βελτιώσει τις συνθήκες
ζωής του και να καταπολεμήσει τις ασθένειες. Η απειλή του υπέρτατου αγαθού
της υγείας από τον ιό COVID 19, ώθησε όλη την ανθρωπότητα στη
συνειδητοποίηση και επανεκτίμηση της αξίας της και σε μία σύμπραξη δυνάμεων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην πίσω όψη του γουριού-κοσμήματος με διακριτικό τρόπο θα πρέπει να
αναγράφεται το έτος 2022.
Κριτήρια επιλογής
Το γούρι θα αφορά κόσμημα, σε ασήμι και επιχρυσωμένο ασήμι, με τρόπο
ανάρτησης για κρεμαστό (μενταγιόν) και συνοδευόμενο με από φούντα.
Το προϊόν θα πρέπει να διακρίνεται από καλαισθησία, και ποιότητα, τόσο ως προς
το δημιουργικό.
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Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κρίση της Επιτροπής
είναι τα παρακάτω:
α) Αισθητικό αποτέλεσμα και σύγχρονη αντίληψη
β Συνάφεια/αναγνωρισιμότητα του εκθέματος (ή εκθεμάτων) της ελληνικής πολιτιστικής
κληρονομιάς που έχει (ή έχουν) αποτελέσει πηγή έμπνευσης,
γ) η σχέση τιμής/ποιότητας και εκτίμηση εμπορευσιμότητας,
δ) συσκευασία
Το κόστος της πρότασης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 12,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Το σύνολο των τεμαχίων που θα παραγγελθούν θα κυμανθεί μεταξύ 1000 και 1500
τμχ. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Τα πρώτα 500 τμχ θα παραδοθούν εντός 35
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης και τα
υπόλοιπα τμχ εντός 50 ημερών από αυτή.
Προτάσεις που είχαν κατατεθεί στο παρελθόν και είχαν απορριφθεί, ή για
οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υλοποιηθεί, δεν θα εξεταστούν από την αρμόδια
επιτροπή.
Περιεχόμενα προτάσεων
Κάθε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από:
α) έγγραφη αίτηση, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης/εταιρίας
(τίτλος, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο, e-mail) και θα παρουσιάζεται η πρόταση
συνοδευόμενη από φωτογραφία του μοτίβου έμπνευσης ή το σκεπτικό της
έμπνευσης όταν δεν αφορά συγκεκριμένο μοτίβο.
β) σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης/βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος, και
τυχόν υπάρχοντα πιστοποιητικά κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας για την συγκεκριμένη πρόταση (π.χ. πατέντες, πράξεις κατάθεσης κτλ.)
γ) δείγμα/τα της πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ανάρτησης.
δ) πρόταση συσκευασίας (τα χρώματα, που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία θα
δοθούν αναλυτικά μαζί με τα λογότυπα του Οργανισμού, εφόσον εγκριθεί
συνεργασία για υλοποίηση της πρότασης),
ε) αναλυτική οικονομική προσφορά του αιτούντος, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ,
συμπεριλαμβανομένου της εκτύπωσης συνοδευτικού «ιστορικού»*, η οποία θα
διευκρινίζει τυχόν μειώσεις στις τιμές μονάδας ανάλογα με την ποσότητα
παραγγελίας. Η οικονομική προσφορά να φέρει απαραιτήτως υπογραφή και
σφραγίδα και να αναφέρει χρόνους παράδοσης.
*Τα τελικά προϊόντα θα συνοδεύονται από κάρτα τεκμηρίωσης (εκτυπωμένη κάρτα
που αναγράφει τα στοιχεία του πωλητέου κλπ.). Το κείμενο και οι προδιαγραφές
(μέγεθος κάρτας, τύπος χαρτιού κλπ.) θα δοθούν από το Τμήμα Σχεδιασμού και
Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών, για την πρόταση που θα επιλεγεί προς
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ανάθεση. Σε κάθε περίπτωση το κόστος εκτύπωσης δεν θα ξεπερνά τα 0,20 € ανά
τμχ, κόστος το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο συνολικό κόστος του
αντικειμένου.
Τρόπος υποβολής πρότασης
Οι προτάσεις, με την ένδειξη: «Πρόταση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την
παραγωγή γουριού 2022», θα πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως ή μέσω
ταχυδρομείου/ταχυμεταφορών συσκευασμένες σε κουτιά με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά σε ξεχωριστό φάκελο και την αναγραφή σε αυτά «ΝΑ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» στη διεύθυνση:
Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την παραγωγή γουριού 2022
Πανεπιστημίου 57 (4ος όροφος) 105 64 Αθήνα,
το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 12:00.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης και του
συμφωνητικού
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
3 . Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης της επιχείρησης
α) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ
β) Ισχύον καταστατικό για νομικά πρόσωπα
5. Αριθμός ΕΜΠΑ για την συσκευασία του προϊόντος
6. Βεβαίωση περί ενεργών κωδικών για φυσικά πρόσωπα.
Πνευματικά δικαιώματα
Με την υποβολή της πρότασης τεκμαίρεται ότι ο αιτών έχει τα αποκλειστικά
πνευματικά δικαιώματα στην πρότασή του και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος
για την ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του ΟΔΑΠ σε περίπτωση
σχετικών διεκδικήσεων τρίτων, χωρίς να αποκλείονται και λοιπές συνέπειες του
Ν.4412/2016, που εφαρμόζεται ανάλογα στο στάδιο εκτέλεσης της υπό ανάθεσης
σύμβασης.
Επιστροφή δειγμάτων
Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, τα εν λόγω δείγματα δεν επιστρέφονται, καθώς θα
αποτελέσουν ποιοτικό δείγμα σύγκρισης της Υπηρεσίας προς την παράδοση της
παραγγελίας του αναδόχου.
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Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης, οι αιτούντες θα πρέπει να μεριμνήσουν για
την παραλαβή των δειγμάτων τους εντός διμήνου από την ενημέρωσή τους από το
Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών. Μετά το πέρας του
διμήνου, η Υπηρεσία θα απομακρύνει από τους χώρους της τα μη παραληφθέντα
δείγματα.
Λοιπές πληροφορίες
Για κάθε επικοινωνία ή διευκρίνιση αρμόδιο είναι το Τμήμα Σχεδιασμού και
Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών, οδός: Πανεπιστημίου 57, τηλ. 210-3722629
και 210-3722545, tsppe@tap.gr.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή όχι την προτεινόμενη παραγωγή και
σε περίπτωση έγκρισης ο υποψήφιος θα συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την
Υπηρεσία, για λογαριασμό της οποίας θα προχωρήσει σε παραγωγή. Ο ανάδοχος θα
παραγάγει τα συμφωνημένα είδη για λογαριασμό της Υπηρεσίας και κατ’
αποκλειστικότητα, χωρίς δικαίωμα να τα θέσει σε κυκλοφορία ή να τα
εκμεταλλευτεί με κανένα άλλο τρόπο.Διευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση
επέχει θέση διερεύνησης της αγοράς και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται
δέσμευση από την πλευρά της Υπηρεσίας για συνεργασία. Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα να μην συνάψει σύμβαση με μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που
τυχόν εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή όχι την προτεινόμενη παραγωγή και
σε περίπτωση έγκρισης ο υποψήφιος θα συνάψει σύμβαση παραγωγής και
προμήθειας με την Υπηρεσία, για λογαριασμό της οποίας θα προχωρήσει σε
παραγωγή. Ο ανάδοχος θα παραγάγει τα συμφωνημένα είδη για λογαριασμό της
Υπηρεσίας και κατ’ αποκλειστικότητα, χωρίς δικαίωμα να τα θέσει σε κυκλοφορία ή
να τα εκμεταλλευτεί με κανένα άλλο τρόπο.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξόφληση του τιμολογίου είναι τα εξής:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
3. Τιμολόγιο
4. Πρακτικό παραλαβής
Κρατήσεις επί του τιμολογίου
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής,
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τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και
κρατήσεων. (ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Ο ΦΠΑ
βαρύνει τον ΟΔΑΠ.

Η παρούσα πρόσκληση και η σύμβαση που μέλλει να συναφθεί διέπονται από τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Η πρόσκληση έχει διάρκεια μέχρι την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021.
Για τον Οργανισμό Διαχείρισης &
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ

Ο Συντάξας

Αν. Πρ.
Τμημ.

Αν. Πρ.
Δ/νσης

N. Αρχοντάκη

Μ. Ζέρβα

Χ. Αυλωνίτου

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ημερομηνία ………………………………...

Οικονομική προσφορά της εταιρίας ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
για την παραγωγή …………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

Α/Α

Κωδικός

Περιγραφή προϊόντος

Διαστάσεις, βάρος, υλικό

Ποσότητα
Πλήθος
εικαστικών
(αριθμός
σχεδίων/ φωτογραφιών
τεμαχίων
που χρησιμοποιούνται
παραγγελίας)*

Τιμή
μονάδος
χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή
ανά είδος
χωρίς ΦΠΑ

* Η οικονομική προσφορά να διευκρινίζει τυχόν μειώσεις στις τιμές μονάδας ανάλογα με την ποσότητα παραγγελίας.
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