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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε-Κ Μητσάκη
Τηλέφωνο
: 210 8707 095
E-mail
: mitsaki_e@gnto.gr

ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013
Α. Π.: 501577

ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας
των περιπτέρων του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Γ ΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο .Τ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν.1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις
ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118/Α΄/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις».
3. Το κεφάλαιο Β΄ του Ν. 3878/2010 (Φ.Ε.Κ. 161/Α/20-09-10) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με θέμα
«Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.»
4. Το Π.Δ. 343/2001 (Φ.Ε.Κ. 231/Α/11.10.01) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής
Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.
5. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 περί ιδρύσεως Υπουργείου Τουρισμού.
6. Την υπ’ αριθ. 18233/24-12-2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 582/ΥΟΔΔ/24-12-2012) περί
διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
7. Την υπ’ αριθ. 1Α/23-01-2013 (Φ.Ε.Κ. 323/Β΄/18-02-13) απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ./Ε.Ο.Τ. στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
8. Την υπ’ αριθ. 500327/1-3-2013 (ΦΕΚ 595/Β΄/14-3-13) απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ περί ορισμού
αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
9. Τον Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/Α/10.7.07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και το άρθρο 22 του Β.Δ. της
25ης Σεπτ. 1957 (Φ.Ε.Κ. 199/Α΄/5-10-1957) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ιδίου, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 34 του Ν. 4049/2012, παρ.2 (Φ.Ε.Κ. 35/Α΄).
10. Τον Ν.2362/ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.ά.,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη» και ειδικότερα με τα άρθρα 20-23 αυτού.
11. Tην υπ’ αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
12. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 0110), έργο 1984ΣΕ01100000 «Διαφήμιση – Προβολή
Τουριστικών Προγραμμάτων» με κ.α.ε. 9491.01
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Την υπ’ αριθ.
απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ., με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Ε.Ο.Τ.
σε δέκα διεθνείς εκθέσεις τουρισμού Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2013, καθώς και η διενέργεια διαγωνισμού για το
νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο των περιπτέρων του ΕΟΤ, την υπ’ αριθ. 10544/14-5-2013 απόφαση Υπουργού
Τουρισμού, καθώς και την υπ’ αριθ. 514723/10.06.2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
Την υπ’ αριθ. 511073/14.06.2013 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο.
Το υπ’ αριθ. 703/25-06-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης .
Την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του ως άνω έργου.
68/Συν.11η/29.4.2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε :
1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των
περιπτέρων του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού.
2. Το κριτήριο κατακύρωσης να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3. Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ή 24.390,24 € πλέον Φ.Π.Α.
4. Την ανάρτηση της αναλυτικής διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Τ.
5. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον στον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού,– ΓΕΝΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ισόγειο), το αργότερο μέχρι την 06/09/2013 και ώρα 10:00. Προσφορές που κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
6. Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 06/09/2013 και ώρα 10:30
7. Την κάλυψη της δαπάνης, που θα προκύψει μετά τη διενέργεια του πιο πάνω διαγωνισμού, από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 0110), έργο 1984ΣΕ01100000 «Διαφήμιση – Προβολή
Τουριστικών Προγραμμάτων» με κ.α.ε. 9491.01
Επισυνάπτονται τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (32
σελίδες ):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Όροι διαγωνισμού (σελ. 22)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς - απλή
Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής προσφοράς - Κοινοπραξιών / Συμπράξεων εταιρειών (σελ. 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Υπόδειγμα σύμβασης ( 5 σελ.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
Κατόψεις εκθεσιακών χώρων για τις 3 εκθέσεις του διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
Σχέδια ενιαίας ταυτότητας της περασμένης 3ετίας, ενδεικτικά, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων
(3 pdf - σύνολο 20 σελίδες)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης
Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Διοικητικού / Γραμματεία
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης

2

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

«Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία
ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις
Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού»
Μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά
Πρόχειρος διαγωνισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06/09/2013 και ώρα 10:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06/09/2013 και ώρα 10:30

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε.Ο.Τ., Τσόχα 7, Αθήνα, ΤΚ 115 21
Ισόγειο , Γενικό Πρωτόκολλο
ΕΟΤ, Τσόχα 7, Αθήνα 11521 6ος όροφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : Γ ΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟ Ι
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
προκηρύσσει διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «σχεδιασμός και δημιουργία ενιαίας
ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού», στις οποίες συμμετέχει, με στόχο την
προβολή και την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Το εν λόγω έργο συνίσταται στα εξής μέρη:
Α) Υποβολή από τους ενδιαφερόμενους σχεδίων για 3 εκθέσεις του 2013, κατά τον διαγωνισμό, βάσει των
οποίων θα γίνει η αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου.
Β) Υποβολή από τον ανάδοχο σχεδίων για 16 εκθέσεις του 2014, κατά τα πρότυπα των σχεδίων του
διαγωνισμού. Τα σχέδια αυτά θα υποβληθούν μετά τον διαγωνισμό, σε 2 φάσεις, και μετά την ολοκλήρωσή τους
θα γίνει και η αποπληρωμή του αναδόχου.
Προϋπολογισμός έργου : Μέχρι 24.390,24 € πλέον Φ.Π.Α. ή τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%,
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι 06/09/ 2013 και ώρα 10:00
Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: 06/09/2013 και ώρα 10:30
Τόπος Διαγωνισμού: Τσόχα 7, Αίθουσα συνεδριάσεων , 6ος όροφος
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Πηγή χρηματοδότησης του έργου της παρούσας είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 0110), έργο
1984ΣΕ01100000 «Διαφήμιση – Προβολή Τουριστικών Προγραμμάτων» με κ.α.ε. 9491.01
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ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
Ο Διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου και η σύναψη σύμβασης με τον
ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), Διεύθυνση Διοικητικού
και Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης, στην έδρα του, Αναστασίου Tσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.
Κ. 115 21, αρ. φαξ: 210 6466091 & 210 6467842, διαδικτυακός τόπος www.gnto.gov.gr , διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@gnto.gr .
2.2. Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών των
Πρόχειρων διαγωνισμών του Ε.Ο.Τ., για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση
εργασιών, κλπ. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών,
για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο θέμα
ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07).
2.3. Πληροφορίες – αρμόδιοι υπάλληλοι
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό, ως εξής:
α) Για θέματα που αφορούν το έργο της παρούσας διακήρυξης, από την αρμόδια Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς &
Διαφήμισης του Ε.Ο.Τ., και ειδικότερα την κα Ελένη Μελιτά, ηλεκτρονική διεύθυνση melita_e@gnto.gr, τηλ.
210-8707078, την κα Δήμητρα Κωνσταντίνου, ηλεκτρονική διεύθυνση konstantinou_d@gnto.gr τηλ. 2108707005 και τον κ. Σπύρο Πασβαλίδη, ηλεκτρονική διεύθυνση pasvalidis_s@gnto.gr τηλ. 210-8707142 καθώς
επίσης και από με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, στοιχεία επικοινωνίας.
β) Για θέματα διαδικαστικά, που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού, από την αρμόδια
υπάλληλο του Ε.Ο.Τ. κα Ε-Κ Μητσάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση mitsaki_e@gnto.gr τηλ. 210-8707095.
ΑΡΘΡΟ 3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:
1. Την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» και του άρθρου 34,
παρ. 2 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α΄/23.2.2012).
β) Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
γ) Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις», άρθρο 83. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/17-8-2010).
2. Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα διακήρυξη περιλαμβάνει όλους τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων,
πληροφορίες και στοιχεία του διαγωνισμού.
Η παραλαβή της παρούσας διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Τ. είναι εξίσου
έγκυρη με την παραλαβή της σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ. Σε περίπτωση
παραλαβής της διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ε.Ο.Τ., οι κατόψεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’
αυτής θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης από τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο (www.gnto.gov.gr / Διακηρύξεις
διαγωνισμών), όπου έχουν αναρτηθεί σε αρχεία, δίπλα σε αυτό της διακήρυξης.
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Οι παραλήπτες της διακήρυξης, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της, υποχρεούνται να την ελέγξουν από
άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων, το συνολικό αριθμό σελίδων, τη σειρά των άρθρων
κλπ. και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στον Ε.Ο.Τ. και να
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της
διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στον Ε.Ο.Τ., ηλεκτρονική διεύθυνση:
mitsaki_e@gnto.gr , δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), ώστε ο Ε.Ο.Τ. να τους αποστέλλει τα τυχόν διευκρινιστικά του έγγραφα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται
γραπτά στον Ε.Ο.Τ., Τσόχα 7, 11521 Αμπελόκηποι, Αθήνα. (Στοιχεία επικοινωνίας Άρθρο 2, παρ. 1)
Ο ΕΟΤ θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών, προς όλους τους υποψηφίους,
που θα τού έχουν γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους.
Στην περίπτωση αυτή, ο Ε.Ο.Τ. θα δημοσιεύει, επίσης, ανώνυμα τα ερωτήματα/ παρατηρήσεις στην ιστοσελίδα
του www.gnto.gov.gr και θα ενημερώνει όλους τους διαγωνιζόμενους για τις αποφάσεις του με
συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία επίσης θα δημοσιεύονται στην εν λόγω ιστοσελίδα το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
του Ε.Ο.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
6.1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:
α) Φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά με εξειδίκευση και εμπειρία σε παροχή συναφών έργων ή
υπηρεσιών.
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά με εξειδίκευση και εμπειρία σε παροχή συναφών έργων ή
υπηρεσιών.
γ) Κοινοπραξίες/Συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά
ή αλλοδαπά με εξειδίκευση και εμπειρία σε παροχή συναφών έργων ή υπηρεσιών) θα ευθύνονται έναντι του
ΕΟΤ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά και να επιλεγούν ως
ανάδοχοι.
Στην περίπτωση των κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από τον Ε.Ο.Τ., σε περίπτωση επιλογής τους,
και κυρίως να υποβάλουν στον Ε.Ο.Τ., προ της υπογραφής και εκδόσεως της οικείας συμβάσεως, το σχετικό
συμφωνητικό συστάσεως της κοινοπραξίας που θα έχει τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου και πρέπει να είναι
θεωρημένο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
`Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο
διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Για τον σκοπό αυτό και προς
εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε
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δική του προσφορά, δε μπορεί να μετέχει στο διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο
διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό Σύμπραξης προσώπων ή Κοινοπραξίας.
6.2. Αποκλεισμός από τον διαγωνισμό
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι:
α) Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση 1 του εδ.α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, καθώς και στο άρθρο 9 της
παρούσας.
β) Τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ) Δεν είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
δ) Έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές
υποχρεώσεις τους.
ε) Έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
στ) Δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα στο άρθρο 8 της παρούσας πρόσκλησης δικαιολογητικά ή δεν
υποβάλουν τις προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το
αργότερο μέχρι την 06/09/2013 και ώρα 10:00, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7,
ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις
οποίες πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία α’ έως ε’ της παραγράφου 7.5 του παρόντος άρθρου.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.
7.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
7.3. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από την Δ/νση
Διοικητικού του Ε.Ο.Τ.
Προτάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας.
7.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία
και τις παραλαμβάνει, προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής τους που καθορίζεται από την παρούσα,
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές, ανεξαρτήτως του τρόπου και του χρόνου που περιέρχονται στην Υπηρεσία,
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή την ημερομηνία που καθορίζεται από την παρούσα.
7.5. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Σχεδιασμός και δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των περιπτέρων του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού»
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό.
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου Ε.Ο.Τ. της διακήρυξης.

6

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς
και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη
όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης (γενικούς και τεχνικούς όρους και όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα διακήρυξη, ως τη μόνη βάση της διαδικασίας του διαγωνισμού αυτού)
και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους
ανωτέρω όρους. Οι Προσφέροντες αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με όλες τις
οδηγίες, τους τύπους, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. Οποιαδήποτε παράλειψη ως
προς την υποβολή της προσφοράς, εντός των τιθέμενων προθεσμιών, δύναται να επιφέρει απόρριψη της
προσφοράς. Οποιοσδήποτε όρος ή αίρεση ή επιφύλαξη του Προσφέροντος επί των Εγγράφων Προσφοράς δεν
θα λαμβάνεται υπόψη και δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς, χωρίς περαιτέρω
αξιολόγηση αυτής.
Προτάσεις που δεν πληρούν τα παραπάνω οριζόμενα, δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
8.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
8.1.1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο
άρθρο 10 της παρούσας και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ.
(2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης.
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.
 Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία (περιπτώσεις (2) του εδαφ. α’ και (2) του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
για τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς πολίτες αντίστοιχα) ή (για τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά) ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση (3) του εδαφ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/2007).
 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (4) του εδ. α’ και (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ.118/2007.
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 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση
και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση από κάθε συμμετέχοντα για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των
απαιτούμενων - σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 - εγγράφων και δικαιολογητικών,
μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εφόσον επιλεγεί ως ανάδοχος του έργου, όπως ορίζεται
παρακάτω στην παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου.
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερομένης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει
με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη
δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει τις απαιτήσεις
της προκήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία καταδικών κτλ. σε μελλοντική ημερομηνία είναι
αυτονόητα ανακριβής.
(3) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, πλέον των ως άνω
δικαιολογητικών, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ως εξής κατά
περίπτωση:
α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων υποβάλλεται εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, με την εντολή και
πληρεξουσιότητα στον αντιπρόσωπο, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του αντιπροσωπευομένου,
θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής.
β) Προκειμένου περί εταιρειών υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της
εταιρείας κάθε μορφής, το ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η διοίκηση και εκπροσώπηση της ανώνυμης
εταιρείας, ως και το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας προς τον
αντιπρόσωπό του για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Όταν υποβάλλεται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό,
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007 ή επικυρωμένο αντιγράφου αυτού, παρέλκει η υποβολή των ως
άνω δικαιολογητικών.
Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, επωμιζόμενος, σε
περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 1599/1986.
8.1.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Επισημαίνεται ότι:
α) Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται όπως όλα τα δικαιολογητικά
συμμετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και υποβάλλονται εμπρόθεσμα, επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς.
β) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος
και την μη αξιολόγηση της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι της τεχνικής ως και
της οικονομικής προσφοράς, οι οποίοι επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο που τα υπέβαλε, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 17, παρ. 17.2 της παρούσας.
γ) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και διευκρινίσεις επί
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην τασσόμενη από
την Επιτροπή προθεσμία, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.
8.2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:
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8.2.1. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)
δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1)
του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του
Π.Δ. 60/2007.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά
την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2)
και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
8.2.2. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 8.2.1 της παρ. 8.2 του παρόντος
άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) της
παραγράφου 9.2.1 του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδ. 8.2.1. της παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
8.2.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 8.2.1 και 8.2.2. της παραγράφου 8.2 του παρόντος
άρθρου, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις, καθώς επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις.
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
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εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 8.2.1 της παρ.
8.2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης
(2) του παρόντος εδαφίου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η
συμμετέχουσα στον διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση.
(5) Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
8.2.4. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.
8.2.1 της παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. 8.2.1 της παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του εδ. 8.2.2 της παρ. 8.2 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του εδ. 8.2.3 της
παρ. 8.2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
8.2.5. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος, που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
8.2.6. Σε περίπτωση εγκατάστασης του αναδόχου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παρούσας
παραγράφου θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
8.3. Συμπληρώσεις - Διευκρινίσεις
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και
διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να
ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.
8.4. Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών
Αν σε κάποια χώρα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα
εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε και κατ’ εξαίρεση, δυνατόν και
πρέπει υποχρεωτικά αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης,
χρονικής ισχύος που ορίζεται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ. Σε χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.
1599/1986) ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (άρθρο 43
του Π.Δ. 60/2007 και παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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9.1. Περιεχόμενο προσφορών
9.1.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και υποβάλλονται σε
δύο αντίγραφα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία α’
έως ε’ της παραγράφου 7.5 του άρθρου 7 της παρούσας.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία, ως εξής:
(1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 8 (παρ. 8.1) της παρούσας
διακήρυξης.
(2) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 10),
(3) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (στοιχεία α΄ έως ε΄
της παρ. 7.5 του άρθρου 7 της παρούσας) και στη συνέχεια τοποθετείται επίσης μέσα στον κυρίως
φάκελο.
9.1.2. Όλοι οι προαναφερόμενοι φάκελοι κατατίθενται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) με την ένδειξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ένα (1) με την ένδειξη «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Σε εκείνο από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον προσφέροντα.
Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών
με το πρωτότυπο.
9.1.3. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτό ορίζεται
στην παρούσα. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος του πιο πάνω έργου.
9.1.4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και
δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους
ανωτέρω όρους.
9.2. Έξοδα προσφοράς
Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την ετοιμασία και υποβολή
της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στις προσφερόμενες τιμές (π.χ. δαπάνες
ταξιδιών, διαμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού κλπ.). Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του
διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Ε.Ο.Τ για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε
μορφής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για οποιαδήποτε αιτία.
9.3. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στη Διαγωνισμό για διάστημα εκατόν είκοσι (120)
ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΟΤ, πριν από τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε χωριστό φάκελο, που θα βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο,
φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο αναγράφονται και οι ενδείξεις του κυρίως φακέλου
και θα περιέχονται τα εξής δικαιολογητικά:
ΤΡΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΠΡΟΤΥΠΑ)
Οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν το έργο της παρούσας καλούνται να καταθέσουν – για τον διαγωνισμό – στον
ΕΟΤ τις προτάσεις τους για τα περίπτερα του ΕΟΤ στις εκθέσεις WORLD TRAVEL MARKET (WTM)
Λονδίνου, EIBTM Βαρκελώνης και ILTM Καννών, με τα εξής αναλυτικότερα ανά έκθεση στοιχεία :
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ΕΚΘΕΣΗ - ΠΟΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

WORLD TRAVEL MARKET Λονδίνου
EIBTM Βαρκελώνης
ILTM Καννών

4-7/11/2013
19-21/11/2013
2-5/12/2013

Μικτή
Επαγγελματική
Επαγγελματική

ΕΜΒΑΔΟΝ
ΧΩΡΟΥ ΕΟΤ
Τ.Μ.
812
283
120

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΚΘΕΤΩΝ
Ε.Ο.Τ.
40
16
17

Σημειώνεται ότι:
i) Οι επαγγελματικές εκθέσεις αφορούν μόνο σε συναντήσεις με ειδικούς επαγγελματίες, με θέμα τα συνέδρια
και τα ταξίδια κινήτρων (ΕΙΒΤΜ ), καθώς και τον τουρισμό πολυτελείας (ILTM).
ii) Οι μικτές εκθέσεις αφορούν τόσο σε επαγγελματικές συναντήσεις, όσο και σε προσέλευση κοινού.
iii) Η πρώτη έκθεση, στην οποία προβλέπεται να υλοποιηθεί η πρόταση που θα επιλεγεί, είναι η WTM
Λονδίνου, 4-7/11/2013.
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Θα πρέπει δε να λαμβάνει υπόψη τα εξής κριτήρια:
1)
Την ευκολία της κατασκευής, της συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης όλων των αρχιτεκτονικών
στοιχείων και αντικειμένων που συνθέτουν το περίπτερο, η οποία θα καθορίσει και τον χρόνο κατασκευής
του εκάστοτε περιπτέρου από τον κατασκευαστή.
2)
Το βάρος, την ποιότητα και το φινίρισμα του/των υλικού/ών κατασκευής που θα επιλεγεί/ούν.
3)
Το κόστος κατασκευής, όπως θα υπολογιστεί από την αναλυτική προμέτρηση των υλικών
4)
Τη γενικότερη πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και εργονομία της όλης κατασκευής.
Αναλυτικά οι τρεις φάκελοι θα περιέχουν τα κάτωθι:
A. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (1 φάκελος)
Για τα περίπτερα του ΕΟΤ στις πιο πάνω τρεις (3) εκθέσεις θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες τα εξής
σχέδια :
Α) Για κάθε μία τις εκθέσεις WTM Λονδίνου και ΕΙΒΤΜ Βαρκελώνης τρεις (3) πίνακες μεγέθους Α1 (70Χ100) –
ήτοι συνολικά 6 πίνακες Α1 – επικολλημένοι σε άσπρο χαρτόνι «σάντουιτς» 5 χιλιοστών, όπου σε κάθε
πίνακα θα αναγράφεται η επωνυμία του συμμετέχοντα και το λογότυπο του ΕΟΤ, σε διάσταση 8
εκατοστών, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν:
Ο πρώτος πίνακας Α1: κατόψεις, όψεις, και τομές σε κλίμακα 1:50 και κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε κλίμακα
1:10 ή 1:20.
Η κάτοψη θα πρέπει να αναπτυχθεί σε κάναβο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής και στις άλλες
εκθέσεις πέραν των πιο πάνω τριών (3) εκθέσεων, στις οποίες συμμετέχει ο ΕΟΤ ανά τον κόσμο.
Ο δεύτερος πίνακας Α1: τέσσερα (4) φωτορεαλιστικά σχέδια σε μέγεθος Α3, υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με
φωτοσκιάσεις από τις ισάριθμες γωνίες του περιπτέρου που θα δώσουν την πληρέστερη εικόνα του.
Ο τρίτος πίνακας Α1: οκτώ (8) φωτορεαλιστικά σχέδια σε μέγεθος Α4, υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με
φωτοσκιάσεις που θα απεικονίζουν τα σημαντικότερα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το περίπτερο, όπως η
κεντρική υποδοχή (reception), το περίπτερο συνεκθέτη, οι κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.
Β) Για την έκθεση ILTM Καννών, δύο πίνακες Α2 που θα περιλαμβάνουν:
Ο πρώτος πίνακας Α2: Κάτοψη Α3 και 2 φωτορεαλιστικά Α4 με τα κυριότερα επιμέρους στοιχεία του
περιπτέρου.
Ο δεύτερος πίνακας Α2: Τέσσερα (4) φωτορεαλιστικά σχέδια σε μέγεθος Α4, υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας
με φωτοσκιάσεις από ισάριθμες γωνίες του περιπτέρου που θα δώσουν την πληρέστερη εικόνα του.
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(Σημείωση: Στο CD που θα υποβληθεί θα περιλαμβάνονται πλήρη σχέδια και για την έκθεση αυτή).
Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (1 φάκελος)
Η τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνει απαραίτητα , σε ξεχωριστά κεφάλαια, τα παρακάτω:
 Συνθετικές αρχές της δημιουργικής πρότασης (concept) με αναλυτική παρουσίαση.
 Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των κατασκευαστικών στοιχείων (περιγραφή όλων των υλικών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή) και αιτιολόγηση.
 Περιγραφή όλων των οπτικοακουστικών μέσων και αιτιολόγηση.
 Περιγραφή όλων των εικαστικών στοιχείων και αιτιολόγηση.
 Μελέτη φωτισμού και αιτιολόγηση.
 Αναλυτική προμέτρηση υλικών και κόστος κατασκευής, συνολικά και ανά τ.μ..
Γ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (1 φάκελος)
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση
που επιλεγεί ως ανάδοχος, θα αποδεχθεί τα εξής:
 Να παρέχει στον ΕΟΤ κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου, συμπληρωματικές πληροφορίες και
διευκρινίσεις και την τεχνική του συνδρομή, εφόσον του ζητηθεί, που αφορούν στην υλοποίηση της
πρότασής του από τον ΕΟΤ.
 Να παράσχει στον ΕΟΤ ανεπιφύλακτα και χωρίς οιαδήποτε οικονομική υποχρέωση του Οργανισμού, το
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις αρχιτεκτονικές λύσεις ή τμήματα αυτών για την κατασκευή περιπτέρων
του σε εκθέσεις πλέον αυτών της παρούσας, ή/και για την εξυπηρέτηση οποιασδήποτε άλλης ανάγκης
δύναται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
 Να συνεργασθεί με τον ΕΟΤ για τυχόν προσθήκες και διορθώσεις στα πιο πάνω τρία (3) βασικά
σχέδια, καθώς και στα σχέδια της 1ης και 2ης φάσης μετά τον διαγωνισμό.
 Τη διατήρηση του δικαιώματος του ΕΟΤ χωρίς περαιτέρω χρέωσή του από τον ανάδοχο, για έξι (6)
μήνες πέραν της λήξης της σύμβασης, να ζητήσει την προσαρμογή σχεδίων του αναδόχου:
α) σε εκθέσεις της 1ης και 2ης φάσης μετά τον διαγωνισμό, εάν παραστεί ανάγκη να ενσωματωθεί στο
σχέδιο κάποιο αρχιτεκτονικό στοιχείο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκθεσιακών κέντρων
αλλά και τις απαιτήσεις της εκάστοτε έκθεσης.
β) σε άλλες – εκτός των αναφερομένων στην παρούσα – εκθέσεις στις οποίες θα αποφασίσει να
συμμετάσχει. Να αναλάβει την υποχρέωση να διασφαλίσει χωρίς κόστος για τον ΕΟΤ τα σχετικά
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κατά τα ειδικότερα στο σχετικό άρθρο της παρούσας
αναφερόμενα.
Όλα τα σχέδια και τα κείμενα για τα περίπτερα του ΕΟΤ στις 3 πιο πάνω εκθέσεις, που θα αποτελούν και
την πρόταση κάθε συμμετέχοντα, θα υποβληθούν, κατά τον διαγωνισμό, και σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή
dvd) σε αρχεία PDF.
ΑΡΘΡΟ 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντος υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 9.1
της παρούσας, θα πρέπει να είναι σε ευρώ - και να περιλαμβάνει το συνολικό κόστος του έργου της παρούσας,
μέχρι ποσού € 24.390,24, πλέον Φ.Π.Α και 2 χωριστές στήλες, δηλαδή 1 με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. με βάση
το ποσοστό 23% και μία με το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στην τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον Φ.Π.Α. (Π.Δ. 118/2007, άρ. 16, παρ. 1) και για την αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα
λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός
δεν δεσμεύει τον ΕΟΤ.
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Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση
της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών.
Οι οικονομικές προσφορές (και κατά συνέπεια και οι συνολικές προσφορές) απορρίπτονται αν συντρέχει
κάποιος από τους πιο κάτω λόγους:
 Αν δεν είναι σε ευρώ.
 Αν θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Αν το συνολικό τίμημα υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας.
 Σε περίπτωση αριθμητικών λαθών, αν μετά την πλήρη διόρθωσή τους, η τιμή προσφοράς υπερβαίνει τον
ανώτατο προβλεπόμενο προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.
 Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού συμμετέχει κάθε χρόνο σε περίπου 30 Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού
του εξωτερικού, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, με χώρο που κυμαίνεται από 15 – 1.000 τ.μ. και με
σκοπό την προβολή–προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτό προσφέρεται τόσο στην
παραδοσιακή του μορφή των θερινών διακοπών, όσο και στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
(συνεδριακός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, ιαματικός, τουρισμός πόλεων, περιηγητικός τουρισμός κλπ.), στο
πλαίσιο σεβασμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Στόχος της συμμετοχής του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού είναι η ολοκληρωμένη και
αντιπροσωπευτική παρουσία της Ελλάδας και στην επίτευξή του, μεταξύ άλλων, συμβάλλουν:
 Η επικοινωνία με το κοινό και τους επαγγελματίες, με συναντήσεις, παροχή πληροφοριών, διανομή
διαφημιστικού υλικού, εκδηλώσεις κλπ. ενέργειες από τον ΕΟΤ, αλλά και από τους συνεκθέτες του, ήτοι
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που τον πλαισιώνουν.
 Η κατασκευή και λειτουργία εργονομικού, ελκυστικού και καλαίσθητου περιπτέρου, με την καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση και ενσωμάτωση σ’ αυτό: α) των στοιχείων της διαφημιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ
β) στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας των συνεκθετών του (πλήρεις επωνυμίες, λογότυπο, διαφημιστικά
μηνύματα, φωτογραφικό υλικό, προβολές βίντεο από κεντρική ή κεντρικές οθόνες κλπ.) και γ)
κατασκευαστικών λύσεων και διακοσμητικών προτάσεων που δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον
και διευκολύνουν τον ΕΟΤ και τους συνεκθέτες του στις επαφές τους με το κοινό και τους επαγγελματίες.
3. Οι ανά τον κόσμο τουριστικές εκθέσεις παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφορές,
κατατάσσονται δε σε 3 κύριες κατηγορίες, ήτοι κοινού, επαγγελματικές και μικτές. Οι ομοιότητες ευνοούν τη
συμμετοχή του ΕΟΤ με περίπτερα βασισμένα σε κοινό σχεδιασμό, ενώ οι διαφορές επιβάλλουν τη
δυνατότητα ευελιξίας του κοινού σχεδίου ή ακόμη και παραλλαγές του, ώστε να προσαρμόζεται στο είδος
της έκθεσης, στη μείωση χώρου, στην αυξομείωση του αριθμού των συνεκθετών του, σε τυχόν
προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΕΟΤ ή των συνεκθετών του με συμμετοχή κοινού κλπ.
4. Επιδίωξη του ΕΟΤ είναι η διαμόρφωση και προβολή μιας ενιαίας και ομοιόμορφης παρουσίας των
περιπτέρων του σε όλες τις χώρες, σε εκθέσεις των οποίων συμμετέχει, βάσει κοινού για όλα τα περίπτερά
του σχεδιασμού, ευέλικτου και προσαρμόσιμου σε διάφορα μεγέθη περιπτέρων, που θα μπορεί να
εφαρμοστεί για μια τριετία και για τον οποίο οι γενικές κατευθύνσεις του ΕΟΤ έχουν ως εξής:
 Τα περίπτερα θα πρέπει να παραπέμπουν στην Ελλάδα ως ιδανικό τουριστικό προορισμό,
αποδίδοντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά της
που την καθιστούν ελκυστική και ανταγωνιστική στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον, όπως η
απαράμιλλου κάλλους γεωγραφική και φυσική ιδιομορφία της, το εξαιρετικό κλίμα και το μοναδικό της
φως, τα μνημεία, η πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα της χώρας.
 Ο σχεδιασμός (πρόταση) πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής, μοντέρνος, πρωτότυπος, ευρηματικός,
τόσο στη δημιουργική ιδέα όσο και στα προτεινόμενα υλικά, και να αποσκοπεί στην κατασκευή
ελκυστικού, εργονομικού, λιτού και ανοιχτού περιπτέρου, χωρίς πολλούς περίκλειστους χώρους,
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κραυγαλέα διακοσμητικά στοιχεία και αδικαιολόγητα ογκώδη εξοπλισμό. Επίσης να περιλαμβάνει και
να περιγράφει στοιχεία που προσδίδουν κίνηση, δυναμική και ζωντάνια στον εκθεσιακό χώρο.
 Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εργονομικός και να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων
και των επισκεπτών και στην καλή λειτουργία του περιπτέρου, τα δε προβλεπόμενα υλικά κατασκευής
να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και κατά το δυνατόν χαμηλού κόστους, ώστε να
αποφεύγονται οι άσκοπες δαπάνες. Στο πλαίσιο της «πράσινης πολιτικής» του ΕΟΤ θα εκτιμηθούν
προτάσεις, που θα περιλαμβάνουν, ει δυνατόν, ανακυκλώσιμα υλικά, όπως π.χ. κατασκευαστικό
υλικό τύπου re-board.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν ένα περίπτερο του ΕΟΤ σε διεθνή τουριστική έκθεση, και ειδικότερα
στις εκθέσεις της παρούσας διακήρυξης, είναι:
1. Κεντρική υποδοχή (reception) του ΕΟΤ.
Τοποθετείται συνήθως σε περίοπτη θέση, καταλαμβάνει επιφάνεια ανάλογη με αυτή του συνολικού
περιπτέρου και διακρίνεται αισθητικά από τους χώρους (stands) των συνεκθετών.
Στελεχώνεται από 2-3 μέλη του προσωπικού του ΕΟΤ που εξυπηρετούν τους επισκέπτες με διανομή
διαφημιστικού υλικού, παροχή πληροφοριών, διευκόλυνσή τους για την επαφή με τους συνεκθέτες κλπ.
Απαραίτητος είναι μεγάλος πάγκος με ράφια και θέσεις για φυλλάδια, καθώς και ειδικά καθίσματα για
τους υπαλλήλους. Στον πάγκο είναι χρήσιμο να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και διάθεσης
πληροφοριακού υλικού, κατάλληλος φωτισμός και διακόσμηση.
Η επωνυμία του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, το λογότυπο και η ιστοσελίδα του ΕΟΤ είναι
απαραίτητο να προβάλλονται κατάλληλα και στον χώρο της κεντρικής υποδοχής.
Η δυνατότητα αξιοποίησης πολυμέσων συνδυάζεται συνήθως και με τον χώρο αυτό.
Στον χώρο της κεντρικής υποδοχής πρέπει απαραίτητα να προβλέπεται ειδική περίοπτη θέση για την
τοποθέτηση γενικού πλάνου - κάτοψης του περιπτέρου, ικανοποιητικού μεγέθους, με τις ακριβείς
θέσεις και τις ονομασίες των συνεκθετών, για τη διευκόλυνση των επισκεπτών.
Η κεντρική υποδοχή διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του συνολικού περιπτέρου και υπόκειται στη
ζητούμενη ευελιξία της πρότασης.
2. Πολυχώρος προβολής, εκδηλώσεων και συναντήσεων
Ο πολυχώρος προβολής – επί εμβαδού 30 τ.μ. περίπου – θα μπορεί να φιλοξενήσει οποιουδήποτε
είδους παρουσίαση ή θεματική εκδήλωση και να διαμορφωθεί ανάλογα, όχι μόνο για χρήση καθιστικού
ή προβολής πολυμέσων, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Ο χώρος και η διαμόρφωσή του θα
πρέπει να χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και να συμβάλλουν στην προώθηση του τουριστικού
προϊόντος της Ελλάδας.
Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη για εγκατάσταση απαιτούμενων μηχανημάτων για εικονική περιήγηση και
προβολή (εξοπλισμός εικονικού κινηματογράφου), αλλά αποκλείονται πολυθεάματα και άλλες λύσεις
που απαιτούν σκοτεινό θάλαμο.
Ο πολυχώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το μέγεθος του συνολικού περιπτέρου και υπόκειται
στη ζητούμενη ευελιξία της πρότασης.
3. Χώρος (αίθουσα) συναντήσεων: Κλειστή αίθουσα, εμβαδού 12 τ.μ. περίπου, που θα περιλαμβάνει
τραπέζι συσκέψεων με καρέκλες, μικρούς αποθηκευτικούς χώρους, κρεμάστρα παλτών. Ο χώρος αυτός
θα πρέπει να είναι κατάλληλα φωτισμένος και διακοσμημένος και να μπορεί να κλειδωθεί.
Χώρος κλειστός Ι, εμβαδού 10 τ.μ. περίπου. Ο εξοπλισμός του θα περιλαμβάνει γραφείο με καθίσματα,
τηλέφωνα, 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή με εκτυπωτή, fax, σύνδεση internet.
Χώρος κλειστός IΙ, εμβαδού 8-12 τ.μ., ανάλογα με το μέγεθος του περιπτέρου. Ο εξοπλισμός του θα
περιλαμβάνει γραφείο με καθίσματα, τηλέφωνα, 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή με εκτυπωτή, fax, σύνδεση
internet.
Η αίθουσα συσκέψεων, το γραφείο προϊσταμένου και το γραφείο Τύπου προβλέπονται να είναι
ξεχωριστοί χώροι μόνο στις εκθέσεις WTM Λονδίνου και ΙΤΒ Βερολίνου.
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Στις υπόλοιπες εκθέσεις οι σχετικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από έναν μόνο κλειστό χώρο,
δηλαδή την αίθουσα συναντήσεων.
Αποθήκες: Τουλάχιστον μία κεντρική αποθήκη, 15 τ.μ. περίπου, για το έντυπο κλπ. διαφημιστικό υλικό
του Ε.Ο.Τ., που θα μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις ελέγχου των
οπτικοακουστικών μηχανημάτων (εφόσον προβλέπονται) και 1-2 αποθήκες 15 τ.μ. περίπου για το
έντυπο υλικό των συνεκθετών.
Οι αποθήκες χρειάζεται να είναι εξοπλισμένες με εργονομικά ράφια αντοχής και να περιέχουν
τουλάχιστον μία γκαρνταρόμπα η καθεμιά.
Ο αριθμός των αποθηκών διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του συνολικού περιπτέρου και
υπόκειται στη ζητούμενη ευελιξία της πρότασης.
Η αίθουσα παρουσιάσεων. Κλειστός χώρος περίπου 15 τ.μ., επαρκής για τοποθέτηση 16 τουλάχιστον
καθισμάτων, οθόνης παρουσιάσεων, φορητού υπολογιστή με εξάρτημα αλλαγής διαφανειών και
μικροφωνικής εγκατάστασης, μικρού τραπεζιού για στήριξη του εξοπλισμού, γκαρνταρόμπας.
Μόνο για την ΕΙΒΤΜ Βαρκελώνης. Για τις εκθέσεις της 1ης και 2ης φάσης σχεδίων μετά τον
διαγωνισμό, ο ανάδοχος θα ενημερωθεί για ποιες εκθέσεις θα απαιτηθεί ο συγκεκριμένος χώρος.
Επισημάνσεις για τους κλειστούς χώρους των περιπτέρων
Όλοι οι κλειστοί χώροι κάθε περιπτέρου έχουν ύψος περίπου 2,5 μ., είναι χωρίς οροφή, τοποθετούνται
συνήθως σε εσωτερικούς χώρους του περιπτέρου και θα πρέπει να μπορούν να κλειδωθούν. Στις
εξωτερικές πλευρές τους τοποθετούνται εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων με φωτογραφικάδιαφημιστικά θέματα ή/και το λογότυπο του ΕΟΤ.
Χώρος μπαρ – κουζίνας, εμβαδού από 15 έως 30 τ.μ. περίπου, που αποτελείται από έναν κλειστό
χώρο με εξοπλισμό κουζίνας (παροχή νερού, νεροχύτη, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, καφετιέρα, σκεύη,
ράφια για τα σκεύη, συσκευή ζεστού και κρύου νερού) και έναν ανοιχτό χώρο με επιφάνεια (πάγκο) για
προσφορά ποτών και σνακς, ανάλογα σκαμπό και δυνατότητα προσφοράς εδεσμάτων (catering),
ποτών, καφέ κλπ. σε μικρές συγκεντρώσεις ατόμων.
Χώρος μπαρ-κουζίνας απαιτείται μόνο για τις εκθέσεις WTM Λονδίνου και EIBTM Βαρκελώνης του
διαγωνισμού και η διαμόρφωσή του υπόκειται στην ευελιξία της πρότασης. Για τις εκθέσεις της 1ης και
2ης φάσης σχεδίων μετά τον διαγωνισμό, ο ανάδοχος θα ενημερωθεί για ποιες εκθέσεις θα απαιτηθεί ο
συγκεκριμένος χώρος.
Χώρος και ενδεικτικός εξοπλισμός περιπτέρου συνεκθέτη
Τα περίπτερα (ή stands) των συνεκθετών καταλαμβάνουν χώρο 7 τ.μ. περίπου το καθένα (μία μονάδα)
και είναι «υπο-περίπτερα» εντός του συνολικού περιπτέρου του ΕΟΤ με τον απαραίτητο για κάθε
συνεκθέτη εξοπλισμό και διακόσμηση, που απαρτίζεται κυρίως από τα εξής:
 Πάγκο υποδοχής (info desk) με κάθισμα, που προορίζεται για παροχή πληροφοριών και
επικοινωνία με το κοινό. Θα πρέπει να βλέπει προς διάδρομο της έκθεσης, και όχι προς εσωτερικό
χώρο του περιπτέρου, και να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διάθεσης πληροφοριακού υλικού.
 Τραπέζι και καρέκλες συναντήσεων.
 Χαμηλό ντουλάπι για φυλλάδια / φύλαξη προσωπικών αντικειμένων.
 Χώρος για την επωνυμία του συνεκθέτη, ευδιάκριτος και στο ύψος του βλέμματος του επισκέπτη,
π.χ. υπό τύπον μετόπης, πινακίδας ή άλλης κατάλληλης κατασκευής, που θα μπορεί, ει δυνατόν, να
χρησιμοποιηθεί από όλες τις πλευρές της.
 Προσπεκτοθήκη.
 Καλάθι απορριμμάτων.
 Επιφάνειες / θέσεις έκθεσης φωτογραφικού και επικοινωνιακού υλικού που εξυπηρετεί την
προώθηση του τουριστικού προϊόντος του συνεκθέτη, ευδιάκριτες, και σε μέγεθος και αριθμό,
ανάλογο με αυτό του stand συνεκθέτη.
 Θέση για ηλεκτρονικά συστήματα παρουσίασης του ηλεκτρονικού προωθητικού / ενημερωτικού
υλικού του συνεκθέτη.
 Διακριτικά διαχωριστικά μεταξύ των περιπτέρων των συνεκθετών, τα οποία μπορούν να
συμβάλλουν στην αίσθηση ιδιωτικού ξεχωριστού χώρου για κάθε stand συνεκθέτη, δεν θα πρέπει
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όμως να επηρεάζουν τον ανοιχτό σχεδιασμό του συνολικού περιπτέρου. Δεν είναι επιθυμητά
περίκλειστα περίπτερα συνεκθετών.
Επισημάνσεις:
 Χωροθέτηση των stands των συνεκθετών: Συνήθως ο ΕΟΤ ενοικιάζει χώρους – νησίδες (islands),
δηλαδή ανοιχτούς και από τις 4 πλευρές τους. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να
εξασφαλίζει σε κάθε stand συνεκθέτη πρόσβαση προς τους διαδρόμους των εκθεσιακών χώρων,
δηλαδή τα περίπτερα των συνεκθετών, στις 4 πλευρές του περιπτέρου, να εφάπτονται και των
αντίστοιχων εξωτερικών κοινόχρηστων διαδρόμων. Σε κάθε περίπτωση ο προτεινόμενος
σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει λύσεις για την εύλογη τοποθέτηση και ισοδύναμη προβολή
τους, ακόμη και σε περιπτώσεις αυξημένου αριθμού συνεκθετών.
 Ο εξοπλισμός του stand κάθε συνεκθέτη περιγράφεται πιο πάνω ενδεικτικά, είναι όμως στη
διακριτική ευχέρεια του συμμετέχοντος να προτείνει νέες πρωτότυπες, εναλλακτικές λύσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι θα ικανοποιούν τις λειτουργικές ανάγκες των συνεκθετών.
 Για την έκθεση WTM Λονδίνου, πέραν των stands συνεκθετών όπως περιγράφηκαν πιο πάνω,
ζητείται η πρόβλεψη ενός κοινόχρηστου χώρου, με τον ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό, όπου θα
μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότεροι συνεκθέτες και να πραγματοποιούν συναντήσεις.
Εννοείται ότι ο χώρος που θα αναλογεί σε κάθε συνεκθέτη θα είναι μικρότερος του πιο πάνω
περιγραφόμενου και αντίστοιχα μικρότερο θα είναι και το κόστος που θα αναλογεί στους συνεκθέτες
που θα εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί
και σε άλλες εκθέσεις με εμβαδόν χώρου ΕΟΤ, μικρότερο ή μεγαλύτερο αυτού της εν λόγω έκθεσης.
Αναρτήσεις (banners)
Απαραίτητη η πρόβλεψη για αναρτήσεις οροφής, σε ύψος μεγαλύτερο της βασικής κατασκευής του
περιπτέρου, ώστε να είναι ορατές από απόσταση και από διάφορα σημεία του εκθεσιακού χώρου, να
σηματοδοτούν εντυπωσιακά το ελληνικό περίπτερο και να παρέχουν τη δυνατότητα προβολής του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Σε περίπτωση που το ύψος του συνολικού εκθεσιακού χώρου δεν επιτρέπει αναρτήσεις οροφής, θα
πρέπει να προταθούν λύσεις που θα εξασφαλίζουν την επαρκή σήμανση του περιπτέρου (π.χ. ειδικές
κατασκευές για ανάρτηση banners μεγάλων διαστάσεων κ.ο.κ.)
Οι αναρτήσεις είναι διαφόρων σχημάτων και πάνω τους τοποθετούνται εκτυπώσεις με τα στοιχεία
αναγνώρισης και προβολής των εκθετών (λογότυπα, διαφημιστικά και φωτογραφικά θέματα κλπ.).
Ο αριθμός και το μέγεθος και των αναρτήσεων θα πρέπει να είναι σε συνάφεια με το μέγεθος και την
πυκνότητα του υπόλοιπου περιπτέρου. Τυχόν υπερβολές μπορούν να επιφέρουν αφενός μεν αντίθετο
από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, π.χ. κάλυψη ανάρτησης από άλλη, και αφετέρου υψηλό κόστος
κατασκευής του περιπτέρου.
Δάπεδα
Για την επίστρωση των δαπέδων να προταθούν υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε
εκθέσεις.
Σε περίπτωση που – για λόγους διευκόλυνσης ηλεκτρολογικών κλπ. εγκαταστάσεων – το δάπεδο
επιλεγεί να είναι έστω και λίγο υπερυψωμένο από το έδαφος, δηλ. 4 cm περίπου, θα πρέπει να
προβλεφθεί ράμπα πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κεντρικό σημείο του περιπτέρου.
Φωτισμός
Μελέτη φωτισμού που να αναδεικνύει συνολικά το περίπτερο και τα επιμέρους στοιχεία του. Η πρόταση
μπορεί να περιλαμβάνει σημειακό αρχιτεκτονικό φωτισμό, φωτιστικά σώματα υψηλού design, φωτισμό
οροφής, οπτικές ίνες, φωτιστικά leds ή άλλες συναφείς, εναλλακτικές και πρωτότυπες λύσεις.
Οπτικοακουστικά - πολυμέσα
Πρόβλεψη στον σχεδιασμό για χρήση εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας.
Διάδρομοι
Ο σχεδιασμός είναι απαραίτητο να προβλέπει διαδρόμους ικανού πλάτους, ανάλογου με τον συνολικό
χώρο του ΕΟΤ, καθώς και σημεία πρόσβασης, για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και την άνετη
κίνηση των συμμετεχόντων στο περίπτερο του ΕΟΤ.
Διακόσμηση
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Προτάσεις για πρωτότυπες και καινοτόμες εφαρμογές.
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Τα σχέδια θα πρέπει να επιδέχονται τροποποιήσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς ή/και περιορισμούς και τις δυνατότητες των διαφόρων εκθεσιακών χώρων.
2. Ειδικότερα είναι υποχρεωτικό οι προτάσεις να υπακούουν και να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες και τα
standards ασφαλείας, που αφορούν στη συνολική κατασκευή κάθε περιπτέρου.
3. Στην επίτευξη εργονομίας και ευελιξίας σε κάθε συνολικό περίπτερο του ΕΟΤ συμβάλλει και η
δυνατότητα πολλαπλής χρήσης των τμημάτων του εξοπλισμού του, π.χ. η χρήση των τοίχων των
κλειστών χώρων εξωτερικά ως επιφανειών τοποθέτησης μεγάλων εκτυπώσεων, του πάγκου
πληροφοριών του ΕΟΤ και των συνεκθετών ως επιφάνειας γραφιστικών εξωτερικά και ως ντουλαπιού
εσωτερικά, η χρήση των διαχωριστικών των συνεκθετών και ως επιφανειών τοποθέτησης
φωτογραφιών κ.ο.κ., χωρίς ωστόσο τα εν λόγω παραδείγματα να είναι δεσμευτικά.
4. Όλοι οι κλειστοί χώροι και τμήματα του εξοπλισμού κάθε συνολικού περιπτέρου του ΕΟΤ θα πρέπει να
κλειδώνουν.
5. Οι διαστάσεις της προηγούμενης ενότητας (Β) του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές και επιδέχονται
μικρών αυξομειώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες σχεδιασμού και κατασκευής του περιπτέρου του ΕΟΤ σε
κάθε έκθεση.
6. Το λογότυπο του ΕΟΤ αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο σηματοδότησης – προβολής κάθε περιπτέρου του
ΕΟΤ και κατά συνέπεια μπορεί να είναι σημείο αναφοράς για τη γενικότερη επιλογή των χρωμάτων από
τους ενδιαφερόμενους μελετητές. Οι ενδιαφερόμενοι – για τις ανάγκες του σχεδιασμού – μπορούν να
αντλήσουν πληροφοριακά-ενημερωτικά στοιχεία από το site του ΕΟΤ www.visitgreece.gr ή
www.gnto.gov.gr και ειδικότερα για το brand manual του ΕΟΤ μέσω του συνδέσμου
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/C4.2_egxiridio_touristikis_taftotitas.pdf , ενώ
για χρήση φωτογραφιών από το αρχείο του ΕΟΤ μέσω του link http://www.gnto.gov.gr/el/press_access
Τυχόν επιλογή άλλων διακοσμητικών στοιχείων για τις ανάγκες του σχεδιασμού (φωτορεαλιστικά) δεν
επηρεάζει την αξιολόγηση των προσφορών.
7. Τα σχέδια του παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης είναι ενδεικτικά και δημοσιεύονται για
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Δεν είναι δεσμευτικά για τον σχεδιασμό τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
AΡΘΡΟ 13
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών των
Πρόχειρων διαγωνισμών του Ε.Ο.Τ., για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση
εργασιών, κλπ. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών,
για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο θέμα
ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07).
Την επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να επικουρεί υποστηρικτική ομάδα κατόπιν αιτήματος της.
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΤ
στην έδρα του, Αναστασίου Τσόχα 7, Αθήνα (Τ.Κ. 115 21), στον 6ο όροφο, την 06 / 09 / 2013, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:30.
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Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων των προσφορών που
κατατέθηκαν.
Επιτρέπεται να παραστούν πρόσωπα, νομίμως εξουσιοδοτημένα, για να εκπροσωπήσουν τους
συμμετέχοντες.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 19 του Π.Δ.
118/2007.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και οι φάκελοι με τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Μονογράφονται δε από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο.
Η επιτροπή καταγράφει τους προσφέροντες στο πρακτικό αποσφράγισης προσφορών.
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ως άνω προσφορών θα γίνει από την επιτροπή είτε αμέσως μετά την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία που εκείνη θα καθορίσει
και θα γνωστοποιήσει εγγράφως στους διαγωνιζόμενους.
Ενδέχεται οι προσφέροντες να κληθούν από την επιτροπή να παρουσιάσουν διεξοδικά τις προτάσεις τους
και να απαντήσουν σε ερωτήματα κατά την ως άνω αξιολόγηση, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένοι.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά.
Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά
τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.
- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο
τύπο:
Λi =90 * ( Βi / Βmax ) + 10 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax
η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Βi
η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin
το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κi
το συνολικό κόστος της Προσφοράς i
Λi
το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση από την Επιτροπή των τεχνικών προσφορών (τεχνική αξιολόγηση), θα γίνει με
αριθμητική βαθμολόγηση των κριτηρίων που αναφέρονται αναλυτικά και κατά ομάδες στον πιο κάτω πίνακα, και
τον αναγραφόμενο δίπλα σε κάθε κριτήριο και ομάδα κριτηρίων συντελεστή βαρύτητας:
Ομάδες και Συντελεστές Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης
ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1
Αρχιτεκτονική προσέγγιση
 Η γενική εικόνα του περιπτέρου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, η αισθητική
αξία της αρχιτεκτονικής λύσης, καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής της σε
επιμέρους μεγέθη, όπως αναδύονται μέσα από τον ενιαίο σχεδιασμό, τα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

70%
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χρώματα, τα υλικά και τα πολυμέσα.
 Η ευρηματικότητα και η πρωτοτυπία της δημιουργικής ιδέας, και των
προτεινόμενων υλικών και στοιχείων που προσδίδουν κίνηση, δυναμική και
ζωντάνια στο περίπτερο.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2
Τεκμηρίωση τεχνικής προσφοράς
Η ποιότητα της τεχνικής πρότασης και η πληρότητα διερεύνησης της επιλεγμένης
λύσης σε ότι αφορά όλες τις παραμέτρους που αναφέρονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Συγκεκριμένα:
1) Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές όλων ανεξαρτήτως
των στοιχείων που απαρτίζουν τον εκθεσιακό χώρο
2) Αναλυτική προμέτρηση υλικών
3) Αναλυτική περιγραφή όλων των οπτικοακουστικών μέσων
4) Αναλυτική περιγραφή όλων των εικαστικών στοιχείων
5) Αναλυτική μελέτη φωτισμού.
ΣΥΝΟΛΟ

30%

100%

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:
- είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές [απαράβατοι όροι],
- αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις
της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της
Διακήρυξης.
Η επιτροπή μετά το πέρας της διαδικασίας θα συντάξει αιτιολογημένο πρακτικό και θα το υποβάλει αρμοδίως
στον Ε.Ο.Τ.
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16.1. Οι προσφορές απορρίπτονται στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στην
παρούσα διακήρυξη και ιδίως όταν:
 Διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι από αυτές λείπει ή είναι ανακριβές έστω και ένα από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
 Κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
 Παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών
που χαρακτηρίζονται από της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
 Θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Δίνουν τιμή σε ξένο νόμισμα και όχι σε ΕΥΡΩ.
 Ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ζητούμενο.
 Παρουσιάζουν απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
 Από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής. Ο Ε.Ο.Τ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
16.2. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα,
αποκλείονται του διαγωνισμού, ΔΕΝ αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Αν κάποια προσφορά απορριφθεί για λόγους σχετικούς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δεν
αποσφραγίζονται τόσο ο φάκελος με την τεχνική προσφορά όσο και ο φάκελος με την οικονομική προσφορά του
διαγωνιζόμενου, αλλά επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο.

20

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28
Αν κάποια προσφορά δεν κριθεί αποδεκτή κατά το στάδιο του ελέγχου και της αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς ή απορριφθεί λόγω χαμηλής βαθμολογίας, ο φάκελος με την οικονομική προσφορά δεν
αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο.
Η επιστροφή των προσφορών στους διαγωνιζόμενους που τις υπέβαλαν γίνεται από τη Διεύθυνση
Διοικητικού του ΕΟΤ, εφόσον οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι δηλώσουν, εγγράφως και ανεπιφύλακτα, ότι
παραιτούνται της προσβολής των αποφάσεων της Επιτροπής του διαγωνισμού και του ΕΟΤ με ένσταση ή άλλα
ένδικα μέσα ή βοηθήματα. Αν όμως ασκηθεί ένσταση ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο από κάποιον ενδιαφερόμενο,
η επιστροφή των φακέλων σ’ αυτόν γίνεται μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
AΡΘΡΟ 17
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το έργο της παρούσας περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
Α) Τα σχέδια του αναδόχου για τα περίπτερα του ΕΟΤ στις 3 εκθέσεις 2013 του αρθ. 10 της παρούσας
διακήρυξης.
Β) Τα σχέδια του αναδόχου για τα περίπτερα του ΕΟΤ σε 16 εκθέσεις 2014, τα οποία θα υποβληθούν από τον
ανάδοχο στον ΕΟΤ σε 2 φάσεις μετά την ανάθεση του έργου. Ειδικότερα :
 Παράδοση σχεδίων των παρακάτω 8 εκθέσεων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΩΡΟΣ
ΕΟΤ ΣΥΝΕΚΘΕΤΩΝ

Α/Α

ΕΚΘΕΣΗ - ΠΟΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

1
2
3
4

VAKANTIEBEURS Ουτρέχτης
FERIENMESSE Βιέννης
FITUR Μαδρίτης
SALON DES VACANCES
Βρυξελλών
INTERNATIONAL FAIR OF
TOURISM Βελιγραδίου
I.Μ.T.M. Τελ Αβίβ
FERIE FOR ALLE Χέρνινγκ
Δανίας
Ι.Τ.Β. Βερολίνου

14-19/1/2014
16-19/1/2014
30/1-3/2/2014
6-10/2/2014

Μικτή
Μικτή
Μικτή
Μικτή

Τ.Μ.
200
100
254
200

Ε.Ο.Τ.
15

Φεβρουάριος
2014
Φεβρ. 2014
21-23/2/2014

Μικτή

300

18

Μικτή
Κοινού

72
80

10
6

5-9/3/2014

Επαγγελματική

937

54

5
6
7
8

15
15

 Παράδοση σχεδίων των παρακάτω 8 εκθέσεων μέχρι 25 Οκτωβρίου 2013
Α/Α

ΕΚΘΕΣΗ - ΠΟΛΗ

1 MITT Μόσχας
2 UITT Κιέβου
3 GUANGZHOU INTERNATIONAL
TRAVEL FAIR (GITF) Γκουαντσού Κίνας
4 CRUISE SHIPPING MIAMI
SEA TRADE Μαϊάμι
5 IMEX Φραγκφούρτης
6 BEIJING INTERNATIONAL
TOURISM EXPO (BITE) Πεκίνου
7 IFTM - TOP RESA Παρίσι
8 TOUR SALON Πόζναν Πολωνίας

ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΟΤ ΣΥΝΕΚΘΕΤΩΝ
Τ.Μ.
Ε.Ο.Τ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

19-22/3/2014
26-28/3/2014
Μάρτιος 2014

Μικτή
Μικτή
Μικτή

600
150
54

50
12
3

10-14/3/2014

Μικτή

112

8

20-22/5/2014
Ιούνιος 2014

Επαγγελματική
Μικτή

275
108

16
8

Σεπτ. 2014
Φεβρ. 2014

Επαγγελματική
Μικτή

60
80

5
6

Τα παραδοτέα σχέδια μετά τον διαγωνισμό θα υποβληθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή dvd) σε αρχεία
PDF και θα περιλαμβάνουν για κάθε έκθεση τα εξής:
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 κατόψεις, όψεις, και τομές
 κατασκευαστικές λεπτομέρειες
 τέσσερα (4), τουλάχιστον, φωτορεαλιστικά σχέδια, υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με φωτοσκιάσεις από
τις ισάριθμες γωνίες του περιπτέρου που θα δώσουν την πληρέστερη εικόνα του.
 οκτώ (8), τουλάχιστον, φωτορεαλιστικά σχέδια, υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με φωτοσκιάσεις που θα
απεικονίζουν τα σημαντικότερα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το περίπτερο, όπως η κεντρική
υποδοχή (reception), το περίπτερο συνεκθέτη, οι κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.
Σημείωση: Στις εκθέσεις των 2 πιο πάνω πινάκων ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τον αριθμό
των εκθέσεων, τον χώρο του ΕΟΤ και τον αριθμό των συνεκθετών κλπ., για τις οποίες θα ενημερωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο Ε.Ο.Τ. δεσμεύεται από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, μόνο μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσής του
στον επιλεγέντα με τον οποίο τελικά θα συμβληθεί.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα
από τον Ε.Ο.Τ., που είναι η αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος καλείται εντός 10 ημερών να υπογράψει σύμβαση
με τον Ε.Ο.Τ. (βλ. σχετικό παράρτημα Γ΄) που θα βασίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, άρθρο 24, στους
όρους της παρούσας πρόσκλησης, στην υποβληθείσα προσφορά του, ως και στους όρους κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν και θα περιέχει και όσους άλλους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν την
πρόσκληση ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του διαγωνισμού (ρήτρες και εγγυοδοσία).
Ο ΕΟΤ διατηρεί αζημίως το δικαίωμα :
α) Στην κήρυξη του διαγωνισμού άγονου ή ασύμφορου ως και στη ματαίωση των αποτελεσμάτων του και την
επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων του.
β) Στη ματαίωση του διαγωνισμού και της ανάθεσης του έργου.
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της αζημίως για τον ίδιο μη κατακύρωσης, κατά την ελεύθερη
κρίση του, του διακηρυσσόμενου έργου.
γ) Εξάλλου, ο ΕΟΤ, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες
υποψηφίους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία, που θα έχουν ενδεχομένως υποστεί, για την προετοιμασία
και την υποβολή των προσφορών τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν
γίνουν δεκτές οι προσφορές τους για οποιονδήποτε λόγο και στην περίπτωση που αναβληθεί, ακυρωθεί ή
ματαιωθεί ο διαγωνισμός ή η κατακύρωση του αποτελέσματός του σε οποιοδήποτε στάδιο ή χρόνο και για
οποιονδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Ε.Ο.Τ. θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο, που θα διέπεται από τους όρους που
περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.
Υπόδειγμα της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας και
διευκρινίζεται ρητά ότι οι όροι που περιέχονται σ’ αυτό αποτελούν και όρους της παρούσας διακήρυξης.
Πλέον των ως άνω όρων, καθώς και των όρων των επόμενων άρθρων, ο ΕΟΤ επιφυλάσσεται να περιλάβει στη
σύμβαση που θα υπογραφεί και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων του έναντι του
αναδόχου του έργου της παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
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Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 30ή Νοεμβρίου 2013,
οπότε το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχουν παραδοθεί στον ΕΟΤ τα προβλεπόμενα στο άρθρο
12 της παρούσας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
 Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 να προσκομίσει τα σχέδια περιπτέρων του Πίνακα 1 που αναφέρονται
αναλυτικότερα στο άρθρο 17 μετά την ανάθεση του έργου.
 Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2013 να προσκομίσει τα σχέδια περιπτέρων να προσκομίσει τα σχέδια περιπτέρων
του Πίνακα 2 που αναφέρονται αναλυτικότερα στο άρθρο 17 μετά την ανάθεση του έργου.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον ΕΟΤ, κατά το στάδιο υλοποίησης, συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις και την τεχνική του συνδρομή, εφόσον του ζητηθεί, που αφορούν στην υλοποίηση
της πρότασής του από τον ΕΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΡΗΤΡΕΣ
1. Ειδικοί όροι ανάθεσης
Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ του Ε.Ο.Τ. και του αναδόχου θα ισχύσουν οι παρακάτω
όροι, ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης :
α. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του Ε.Ο.Τ. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την
εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, την προσφορά του, τη σύμβαση
που θα υπογραφεί, καθώς και με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, κατά τρόπο που να
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ΕΟΤ και να εξασφαλίζεται η ποιότητα της παρουσίας του ΕΟΤ όσο και η
νομιμότητά της, άλλως ο ανάδοχος θα υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση του Ε.Ο.Τ. για
οποιοδήποτε είδος ζημίας ο ΕΟΤ ήθελε υποστεί.
β. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τρίτους, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα
στην εκτέλεση της σύμβασής του με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ
έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως δαπάνη δική του ή των
τρίτων, που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ.
Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι του ΕΟΤ υποχρέωση να
αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία του ΕΟΤ, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΕΟΤ,
παράλληλα δε ο ανάδοχος υποχρεούται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΕΟΤ σε οποιαδήποτε
σχετική δίκη και να καταβάλει στον ΕΟΤ όλες τις δαπάνες για τη δίκη του ΕΟΤ στην ημεδαπή ή την
αλλοδαπή.
Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι του ΕΟΤ και για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή
πράγματα ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της σύμβασής του με
τον ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής
ζημίας, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των
ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΕΟΤ θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της
σύμβασης από τον ΕΟΤ και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας.
γ. Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτής που θα καθοριστεί με την
οικεία σύμβαση.
2. Έκπτωση αναδόχου
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του αναδόχου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, αυτός κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΟΤ, ενώ εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι λοιπές κυρώσεις του
άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης ή πλημμελούς
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο ΕΟΤ δικαιούται να κηρύξει με απόφασή του τον ανάδοχο έκπτωτο και να
λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον εαυτό του. Στην περίπτωση αυτή θα επέρχονται σε βάρος του αναδόχου οι
προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες και θα ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση κάθε ζημίας του ΕΟΤ,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν δαπάνης για την ελεύθερη ανάθεση του έργου από τον ΕΟΤ σε άλλον ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 22
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα σχέδια που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση γενικότερα του έργου της παρούσας ως
και κάθε σχετική τεχνική έκθεση, σχεδιαστική προσέγγιση κ.λ.π. που θα αφορά στο έργο, θα παραδοθούν στον
Ε.Ο.Τ. από τον ανάδοχο ταυτόχρονα με την λήξη της σύμβασης που θα συναφθεί και θα αποτελούν ιδιοκτησία
και περιουσιακό στοιχείο του Ε.Ο.Τ., μη δυναμένου του αναδόχου ή οποιουδήποτε τρίτου να χρησιμοποιήσει
αυτά χωρίς την έγκριση του Ε.Ο.Τ.
Ο ανάδοχος, με τη σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκχωρεί στον Ε.Ο.Τ. κάθε σχετικό δικαίωμα για την
απεριόριστη χρονικά και με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τον Ε.Ο.Τ. των σχεδίων και της τεχνικής έκθεσης,
χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα προς αυτόν ή τρίτους εκ μέρους του Ε.Ο.Τ., καθόσον το αντάλλαγμα
αυτό θα έχει συνυπολογιστεί και θα περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου, ο οποίος θα δηλώνει
στη σύμβαση ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως σε κάθε περίπτωση παντός σχετικού δικαιώματος.
Ο ανάδοχος θα υπόσχεται ρητώς, στη σύμβαση που θα συναφθεί, ότι τα σχέδια που θα παραδώσει στον
Ε.Ο.Τ. και τη σχετική τεχνική έκθεση του είναι ελεύθερα οικονομικών υποχρεώσεων για πληρωμή προς αυτόν ή
τρίτους των σχετικών πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και για την ελεύθερη χρήση και εφαρμογή
αυτών από τον Ε.Ο.Τ. ή το Υπουργείο Τουρισμού, την οποία και θα εγγυάται, καθόσον τα δικαιώματα αυτά θα
έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε δε τυχόν υποχρέωση ανακύψει για
πληρωμή τέτοιων δικαιωμάτων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο που θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις
αυτές.
ΑΡΘΡΟ 23
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩ ΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τον ΕΟΤ τμηματικά, ήτοι:
1) Καταβολή του 40% του συνολικού ποσού της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΕΟΤ και αναδόχου και την προσκόμιση τιμολογίου και των
απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. Η εν λόγω καταβολή αφορά αμοιβή του αναδόχου
για τα σχέδια περιπτέρων ΕΟΤ στις 3 εκθέσεις του 2013, που αξιολογήθηκαν κατά τον διαγωνισμό.
2) Καταβολή του υπόλοιπου 60% του συνολικού ποσού της πρότασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μετά την
παράδοση στον ΕΟΤ των σχεδίων των Πινάκων 1 & 2 του άρθ. 17 , την προσκόμιση τιμολογίου, και των
απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.
Η πληρωμή του αναδόχου είναι δυνατόν να γίνει και εφάπαξ, δηλαδή μετά την παράδοση στον ΕΟΤ του
συνόλου των σχεδίων και την προσκόμιση τιμολογίου και των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από τον
ανάδοχο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση του αναδόχου αποτελεί και η πιστοποίηση της παράδοσης και
καλής εκτέλεσης του έργου της παρούσας από την επιτροπή του Ε.Ο.Τ. που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Ο Ε.Ο.Τ. θα εξοφλήσει το αντίτιμο του τιμολογίου / ων του αναδόχου, σε διάστημα μέχρι 60 ημερών από την
υποβολή του με όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία,
την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων
διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι
συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την
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εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο Ε.Ο.Τ. θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος,
εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
Υπόδειγμα 1
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή)

Αθήνα, ...........…………

ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ.
Τσόχα 7
ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ

Aξιότιμοι…
Σύμφωνα με τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «..…………………….......», σας
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................
Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................
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Υπόδειγμα 2
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών)
Αθήνα,……………………….

ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ.
Τσόχα 7
ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ

Aξιότιμοι……
Σύμφωνα με τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «...……………….......», σας
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.
Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το …………………………… (πλήρη στοιχεία του φορέα) και
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................
Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα, την ………………………….. έτους 2013, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Ε.Ο.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αναστασίου Tσόχα 7 (Αμπελόκηποι), Τ.Κ. 115 21, και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα του, κ. Πάνο Λειβαδά, σύμφωνα με τον Ν. 3878/2010 (Φ.Ε.Κ. 161/Α΄/20-92010) και την υπ’ αριθμ. 18233/24-12-2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 582/ΥΟΔΔ/24-12-2012),
αφετέρου δε της εταιρείας με την επωνυμία ……………………………….. που εδρεύει στη
………………………………………………………………………. και εκπροσωπείται στην παρούσα από την /τον
…………………………………………….,
…………………………….
αυτής,
δυνάμει
του
Φ.Ε.Κ.
……………………………….., ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εν
λόγω εταιρείας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:
ΠΡΟΟ ΙΜΙΟ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στο πλαίσιο των σκοπών του για την προβολή και διαφήμιση
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτοί προβλέπονται από την Τουριστική Νομοθεσία, καθώς και της
υλοποίησης των σκοπών αυτών, προσκάλεσε σε πρόχειρο διαγωνισμό με την με Α.Π. …………………………….
απόφασή του, την οποία συνόδευε αναλυτική διακήρυξη για την επιλογή – με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά – αναδόχου του έργου «σχεδιασμός και δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των
περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού».
Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ.
……………………………………….. απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία
……………………………………… σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και με βάση την
προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.
Η εταιρεία, που στο εξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των
προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε
αυτά, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση στον ανάδοχο του έργου του σχεδιασμού των
περιπτέρων με τα οποία συμμετέχει ο ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του προγράμματός του για το 2014,
καθώς και του δ’ τριμήνου 2013, με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος και σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν στη
διεθνή αγορά σε ό,τι αφορά στους σχεδιασμούς περιπτέρων σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού. Ειδικότερα, το
αντικείμενο της παρούσας αφορά σε τρία (3) βασικά σχέδια και επιμέρους σχεδιαστικές προσαρμογές, που
κατετέθησαν κατά τον διαγωνισμό, καθώς και στην εφαρμογή τους και σε 16 ακόμη εκθέσεις, με εκθεσιακό χώρο
ΕΟΤ από 54 τ.μ. έως 937 τ.μ., τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών (προμέτρηση υλικών κλπ.), για την
υλοποίηση και εφαρμογή της κατασκευής των ως άνω περιπτέρων.
Τα παραδοτέα από πλευράς αναδόχου είναι ένας πλήρης φάκελος με τα τρία (3) βασικά σχέδια του
διαγωνισμού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα οποία παρεδόθησαν στον ΕΟΤ, καθώς και επιμέρους
προσαρμογές τους που θα παραδοθούν στον ΕΟΤ σε δύο φάσεις μετά τον διαγωνισμό. Σε κάθε ένα από τα
στάδια παράδοσης, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα υποδείξεων στον ανάδοχο του έργου, των κατά την κρίση του
αναγκαίων βελτιώσεων του παραδοτέου έργου, τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του και να
παραδώσει σύμφωνα με αυτές τα τελικά στάδια στον Οργανισμό.
Διευκρινίζεται ότι προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής η κατατεθείσα
προσφορά της αναδόχου (Α.Π. ΕΟΤ ……………………….), ως και οι όροι της υπ’ αρ. ……………………..
αναλυτικής διακήρυξης του Ε.Ο.Τ.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο ορίζεται να παραδοθεί στον ΕΟΤ, ολοκληρωμένο, μέχρι την 25 Οκτωβρίου 2013.
Τα σχέδια των περιπτέρων του ΕΟΤ θα παραδοθούν, ολοκληρωμένα, από τον ανάδοχο του έργου στην
αρμόδια επιτροπή παραλαβής αυτών ως εξής:
 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τα σχέδια περιπτέρων ΕΟΤ της 1ης φάσης μετά τον διαγωνισμό, ήτοι αυτά για τις
εξής εκθέσεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΩΡΟΣ
ΕΟΤ ΣΥΝΕΚΘΕΤΩΝ

Α/Α

ΕΚΘΕΣΗ - ΠΟΛΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

1
2
3
4

VAKANTIEBEURS Ουτρέχτης
FERIENMESSE Βιέννης
FITUR Μαδρίτης
SALON DES VACANCES
Βρυξελλών
INTERNATIONAL FAIR OF
TOURISM Βελιγραδίου
I.Μ.T.M. Τελ Αβίβ
FERIE FOR ALLE Χέρνινγκ
Δανίας
Ι.Τ.Β. Βερολίνου

14-19/1/2014
16-19/1/2014
30/1-3/2/2014
6-10/2/2014

Μικτή
Μικτή
Μικτή
Μικτή

Τ.Μ.
200
100
254
200

Ε.Ο.Τ.
15

Φεβρουάριος
2014
Φεβρ. 2014
21-23/2/2014

Μικτή

300

18

Μικτή
Κοινού

72
80

10
6

5-9/3/2014

Επαγγελματική

937

54

5
6
7
8

15
15

 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου τα σχέδια περιπτέρων ΕΟΤ της 2ης φάσης μετά τον διαγωνισμό, ήτοι αυτά για τις
εξής εκθέσεις:
Α/Α

ΕΚΘΕΣΗ - ΠΟΛΗ

1 MITT Μόσχας
2 UITT Κιέβου
3 GUANGZHOU INTERNATIONAL
TRAVEL FAIR (GITF) Γκουαντσού Κίνας
4 CRUISE SHIPPING MIAMI
SEA TRADE Μαϊάμι
5 IMEX Φραγκφούρτης
6 BEIJING INTERNATIONAL
TOURISM EXPO (BITE) Πεκίνου
7 IFTM - TOP RESA Παρίσι
8 TOUR SALON Πόζναν Πολωνίας

ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΟΤ ΣΥΝΕΚΘΕΤΩΝ
Τ.Μ.
Ε.Ο.Τ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

19-22/3/2014
26-28/3/2014
Μάρτιος 2014

Μικτή
Μικτή
Μικτή

600
150
54

50
12
3

10-14/3/2014

Μικτή

112

8

20-22/5/2014
Ιούνιος 2014

Επαγγελματική
Μικτή

275
108

16
8

Σεπτ. 2014
Φεβρ. 2014

Επαγγελματική
Μικτή

60
80

5
6

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η καλή εκτέλεση του έργου της παρούσας θα πιστοποιηθεί με υποβολή πρακτικού από την επιτροπή
παραλαβής των σχεδίων, που θα συσταθεί με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο του έργου, την υλοποίηση τυχόν υποδείξεων για τυχόν βελτίωση
του έργου από τον ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως δαπανών του αναδόχου, ορίζεται
στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ……………………………………………………… (€ ……………),πλέον Φ.Π.Α.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τον ΕΟΤ τμηματικά, ήτοι:
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1) Καταβολή του 40% του συνολικού ποσού της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΕΟΤ και αναδόχου και την προσκόμιση τιμολογίου και των
απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. Η εν λόγω καταβολή αφορά αμοιβή του αναδόχου
για τα σχέδια περιπτέρων ΕΟΤ στις 3 εκθέσεις του 2013, που αξιολογήθηκαν κατά τον διαγωνισμό.
2) Καταβολή του υπόλοιπου 60% του συνολικού ποσού της πρότασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μετά την
παράδοση στον ΕΟΤ των σχεδίων των Πινάκων 1 & 2 του άρθ. 17 , την προσκόμιση τιμολογίου, και των
απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.
Η πληρωμή του αναδόχου είναι δυνατόν να γίνει και εφάπαξ, δηλαδή μετά την παράδοση στον ΕΟΤ του
συνόλου των σχεδίων και την προσκόμιση τιμολογίου και των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών από τον
ανάδοχο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση του αναδόχου αποτελεί και η πιστοποίηση της παράδοσης και
καλής εκτέλεσης του έργου της παρούσας από την επιτροπή του Ε.Ο.Τ. που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Ο Ε.Ο.Τ. θα εξοφλήσει το αντίτιμο του τιμολογίου / ων του αναδόχου, σε διάστημα μέχρι 60 ημερών από την
υποβολή του με όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά.
Πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος ποσού, ο Ε.Ο.Τ., ουδεμία άλλη οικονομική υποχρέωση θα υπέχει
έναντι του αντισυμβαλλόμενου και οιουδήποτε τρίτου για αμοιβές και πάσης φύσεως δαπάνες σχετικά με την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και του πιο πάνω έργου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του Ε.Ο.Τ. για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της
αναλυτικής προκήρυξης, της προσφοράς της όπως έγινε δεκτή με την υπ’ αρ. ……………………… απόφαση
Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., της παρούσας σύμβασης, καθώς και με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής,
κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Ε.Ο.Τ. και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο
τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, άλλως, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του
Ε.Ο.Τ. για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί.
Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις της αναδόχου με τρίτους, οι οποίες αφορούν άμεσα ή
έμμεσα την εκτέλεση της παρούσας, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο Ε.Ο.Τ. έναντι των
τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και
γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή των τρίτων, που θα αφορά με
οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις οποίες δαπάνες,
απαιτήσεις τρίτων κ.λπ. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος.
Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι του Ε.Ο.Τ. υποχρέωση να αποκαταστήσει
πλήρως οποιαδήποτε ζημία του Ε.Ο.Τ., αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του Ε.Ο.Τ. και επιτύχει δικαστικώς
την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τον Ε.Ο.Τ., παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από τον
Ε.Ο.Τ., υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Ε.Ο.Τ. σε οποιαδήποτε σχετική
δίκη και να καταβάλει στον Ε.Ο.Τ. όλες τις δαπάνες για τη δίκη του Ε.Ο.Τ. στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι του Ε.Ο.Τ. και για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή
πράγματα ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας,
περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω
υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του Ε.Ο.Τ. θα συνεπάγεται την σε βάρος του αναδόχου καταγγελία της
σύμβασης από τον Ε.Ο.Τ. και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ.
Ο Ε.Ο.Τ. δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν του καθοριζόμενου με την
παρούσα σύμβαση έργου.
Το έργο θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο στις εγκαταστάσεις αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύμβασης
έργου του Αστικού Κώδικα, του αναδόχου μη υποχρεουμένου να προσέρχεται στα Γραφεία του ΕΟΤ, παρά
μόνον όταν αυτό θα καθίσταται αναγκαίο για τις σχετικές συνεννοήσεις του με τον Οργανισμό για τυχόν
βελτιώσεις του έργου που θα του υποδείξει ο ΕΟΤ.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα σχέδια του προκηρυχθέντος με την υπ’ αρ. …………………….. απόφαση ΕΟΤ έργου, ήτοι αυτά που
ήδη κατετέθησαν από τον ανάδοχο στον ΕΟΤ κατά τον διαγωνισμό και αυτά που θα κατατεθούν στις 2 επόμενες
του διαγωνισμού φάσεις, θα αποτελούν ιδιοκτησία και περιουσιακό στοιχείο του Ε.Ο.Τ., μη δυναμένου του
αναδόχου ή οποιουδήποτε τρίτου να χρησιμοποιήσει αυτά χωρίς την έγκριση του Ε.Ο.Τ.
Ο ανάδοχος, με την παρούσα σύμβαση εκχωρεί στον Ε.Ο.Τ. κάθε σχετικό δικαίωμα για την απεριόριστη
χρονικά και με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τον Ε.Ο.Τ. των σχεδίων και της τεχνικής έκθεσης, χωρίς
οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα προς αυτόν ή τρίτους εκ μέρους του Ε.Ο.Τ., καθόσον το αντάλλαγμα αυτό
έχει συνυπολογιστεί και περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται
ρητώς και ανεπιφυλάκτως σε κάθε περίπτωση παντός σχετικού δικαιώματος.
Ο ανάδοχος υπόσχεται ρητώς ότι τα σχέδια και η σχετική τεχνική έκθεση που έχει ήδη παραδώσει, καθώς και
αυτά που θα παραδώσει στον Ε.Ο.Τ., είναι ελεύθερα οικονομικών υποχρεώσεων για πληρωμή προς αυτόν ή
τρίτους των σχετικών πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και για την ελεύθερη χρήση και εφαρμογή
αυτών από τον Ε.Ο.Τ. ή το Υπουργείο Τουρισμού, την οποία και εγγυάται, καθόσον τα δικαιώματα αυτά έχουν
καταβληθεί στους δικαιούχους από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε δε τυχόν υποχρέωση ανακύψει για πληρωμή
τέτοιων δικαιωμάτων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτές.
ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις, σε περίπτωση δε παράβασης οποιασδήποτε
υποχρέωσης του αναδόχου ή πλημμελούς άσκησής της, ο ΕΟΤ δικαιούται να τον κηρύξει με απόφασή του
έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον ΕΟΤ, ενώ δύναται να απαιτήσει την αποζημίωσή του για
κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση όσο και την ερμηνεία της παρούσας εφαρμόζονται οι όροι της υπ’
αριθ. …………………. αναλυτικής διακήρυξης του Ε.Ο.Τ., της υπ’ αρ. …………………… κατακυρωτικής
απόφασης του Ε.Ο.Τ., ως αναθέτουσας αρχής, και της παρούσας σύμβασης, καθώς και η προσφορά του
αναδόχου και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου και του Κανονισμού
Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ, Π.Δ. 118/2007), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά ή διένεξη που πιθανόν να
προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε αξίωση ή απαίτηση των
συμβαλλομένων εκατέρωθεν, θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, τα
οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την
εκδίκαση των πιο πάνω αναφερομένων διαφορών και ενώπιον των οποίων ο Ε.Ο.Τ. θα ενάγει ή ενάγεται ως
διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ
Σε περίπτωση έδρας αναδόχου εκτός λεκανοπεδίου Αττικής :
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Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο στην Αθήνα τoν / την …………..…………………………………………….,
στoν/στην οποίο/α θα γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη
σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος
υποχρεούται αμελλητί να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Τ. οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου.
Σε περίπτωση έδρας αναδόχου εντός λεκανοπεδίου Αττικής :
Η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση θα γίνεται στη
διεύθυνση της έδρας του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 10
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν
αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης του Ε.Ο.Τ.,
στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης του Ε.Ο.Τ., καθώς
και η προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή.
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3)
όμοια πρωτότυπα από τα οποία ο δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε ένα και τα οποία υπογράφονται όπως
ακολουθεί.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
………………………………………………
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
…………………………………..
……………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3 ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Οι κατόψεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ λαμβάνονται από τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Τ. (www.gnto.gov.gr /
Διακηρύξεις διαγωνισμών), όπου έχουν αναρτηθεί στα παρακάτω 4 αρχεία PDF, δίπλα σε αυτό της διακήρυξης :
1. FLOORPLAN_WTM2013_JUL13
Για τη WTM Λονδίνου ο χώρος του ΕΟΤ είναι 2 νησίδες με την ένδειξη ΕΜ1000 και EM1050.
2. ILTM 2013 - Κάτοψη εκθεσιακού χώρου και χώρου ΕΟΤ
3. ILTM - κάτοψη - μεγέθυνση χώρου ΕΟΤ
4. ΕΙΒΤΜ 2013 - Κάτοψη διοργανωτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Οι κατόψεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ λαμβάνονται από τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Τ. (www.gnto.gov.gr /
Διακηρύξεις διαγωνισμών), όπου έχουν αναρτηθεί στα παρακάτω 3 αρχεία PDF, δίπλα σε αυτό της διακήρυξης :
1. Σχέδια επιμέρους χώρων περιπτέρων ΕΟΤ 2011-13
2. Σχέδια συνολικού περιπτέρου ΕΟΤ - WTM Λονδίνου 2011-13
3. Σχέδια συνολικού χώρου ΕΙΒΤΜ Βαρκελώνης 2011-13
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