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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο,
μετά το πέρας της έκθεσης, περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market
2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, Αγγλίας, από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2016»,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝ ΙΚΟΣ Γ ΡΑΜΜΑΤ ΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΑΝ 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις».
3. Το κεφάλαιο Β του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-09-2010) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με
θέμα «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ».
4. Το ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001) «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 ΠΔ 70 (ΦΕΚ 114/Α/ 22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων …..και μετονομασία του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού …».
6. Την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ
793/ΥΟΔΔ/06-11-2015) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
7. Την υπ’ αριθ. 45/27-11-2015 (ΦΕΚ 2587/Β/01-12-2015) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
8. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Την 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.
10. Τον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
11. Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16-11-2005.
12. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
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13. Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
14. Τα άρθρα 134-138 και 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» που
αφορούν στη λειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στις εγγυήσεις.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια
εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
16. Την υπ’ αριθ. 27255/31-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΖΒ14653Ο7-ΖΝ7) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης & Τουρισμού «Έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και ΠΔΕ Εθνικών
πόρων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2016» και την υπ’ αριθ. 13267/1107-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΝΖ4653Ο7-Η9Λ) απόφαση έγκρισης Α’ Αναμόρφωσης.
17. Την υπ’ αριθ. 26/Συν. 5η/21-04-2016 απόφαση ΔΣ ΕΟΤ, την εγκριτική αυτής με αριθμό 9426/19-052016 απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και την υπ’ αριθ. 6842/10-06-2016
απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ με τις οποίες εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Συμμετοχής του ΕΟΤ σε 12
Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις Β΄ εξαμήνου 2016.
18. Την υπ’ αριθ. 6413/31-05-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΤΝ469ΗΙΖ-ΣΔΛ/ΑΔΑΜ: 16REQ004495665) απόφαση δέσμευσης
πίστωσης στον κ.α.ε. 9491.05 του ΠΔΕ, έτους 2016.
19. Την υπ’ αριθ. 4751/20-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΛΧ469ΗΙΖ-6ΩΥ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης περί
δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών 2016.
20. Το υπ’ αριθ. 663/25-07-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης για
την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της κατασκευής του περιπτέρου του ΕΟΤ στη
διεθνή έκθεση τουρισμού «World Travel Market 2016».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Διακηρύσσουμε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
για την επιλογή αναδόχου του έργου της κατασκευής, εξοπλισμού, διακόσμησης και – μετά το πέρας της
έκθεσης – της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον εκθεσιακό χώρο, περιπτέρου ΕΟΤ, στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Αγγλίας από
7 έως 9 Νοεμβρίου 2016 :

Έκθεση
Πόλη- Χώρα
Διάρκεια έκθεσης
Εκθεσιακό Κέντρο
Ταχ. Διεύθυνση εκθεσιακού χώρου
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Διοργανώτρια εταιρεία
Αριθμός Περιπτέρου
Μέγεθος περιπτέρου
Αριθμός συνεκθετών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
WTM 2016
Λονδίνο, Αγγλία
7-9 Νοεμβρίου 2016
ExCeL - London
1, Western Gateway, Royal Victoria Dock, London Docklands,
E16 1XL
http://www.wtmlondon.com
wtm.helpline@reedexpo.co.uk
Reed Travel Exhibitions
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ
EU1200 & EU1270
812 τ.μ.
74 συνεκθέτες (64 περίπτερα και 10 τραπέζια συναντήσεων)

2. Εγκρίνουμε :
 Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων
δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (177.419,35 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 220.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 Την περίληψη (σελ. 1) της παρούσας διακήρυξης.
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 Την καταβολή ποσού μέχρι 300,00 € στην BEST MEDIA AE – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ κ.α. 0896.00 «Επιδόσεις –Δημοσιεύσεις-Προσκλήσεις» έτους
2016, για τη δημοσίευση της προκήρυξης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε 2
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
 Την αποστολή προς δημοσίευση της περίληψης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του
ΦΕΚ και στα Επιμελητήρια.
 Την ανάρτηση της περίληψης της διακήρυξης σε εμφανές μέρος του κτιρίου, όπου στεγάζονται οι
κεντρικές υπηρεσίες του ΕΟΤ (οδός Αν.Τσόχα 7).
 Την κάλυψη της δαπάνης για την κατασκευή του περιπτέρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων με κ.α.ε. 9491.15
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
του συστήματος
www.promitheus.gov.gr.
 Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς : http://ebs.eprocurement.gov.gr
 Ημερομηνία Ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 03-08-2016.
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2016 και
ώρα 16:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11
της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα
ζητηθούν από την αρμόδια, πιστοποιημένη στο σύστημα, Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Προσφορών.
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
 Παράρτημα Α ( 20 σελ.) :
- Προοίμιο, Αναλυτικοί Όροι διαγωνισμού
 Παράρτημα Β ( 2 σελ.) :
- Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών (όπου απαιτείται) στο
Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (απλή)
- Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών (όπου απαιτείται) στο
Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (Κοινοπραξιών / Συμπράξεων εταιρειών)
 Παράρτημα Γ ( 3 σελ.) :
- Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης συμμετοχής
- Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης προκαταβολής
- Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης καλής εκτέλεσης
 Παράρτημα Δ ( 3 σελ. και 16 ηλεκτρονικά αρχεία pdf) :
- Τεχνικές προδιαγραφές – Απαιτήσεις περιπτέρου έκθεσης WTM
 Παράρτημα Ε ( 4 σελ.) :
- Υπόδειγμα σύμβασης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ε-Κ Μητσάκη
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Κοινοποίηση:
Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ
Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης
Γραφείο ΕΟΤ Αγγλίας
Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Διοικητικού / Γραμματεία
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΟΙ ΜΙΟ
Α . ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Τίτλος έργου

Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και
απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της
έκθεσης, του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού World Travel Market 2016, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Αγγλίας από 7 έως 9
Νοεμβρίου 2016.

Ταξινόμηση έργου κατά cpv

39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων

Προϋπολογισμός
Είδος διαδικασίας

Δημοσιότητα διακήρυξης

Μέχρι 177.419,35 πλέον ΦΠΑ
(ήτοι μέχρι 220.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ)
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
- Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ημερήσιο
Τύπο & στο Εθνικό Τυπογραφείο: 02 Αυγούστου 2016.
- Ημερομηνία δημοσίευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΕΟΤ www.gnto.gov.gr : 02 Αυγούστου 2016.
- Ανάρτηση της προκήρυξης σε εμφανές μέρος του κτιρίου,
όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ : 02
Αυγούστου 2016.
- Αποστολή της προκήρυξης στα Επιμελητήρια : 02
Αυγούστου 2016.

Ημερομηνία Ανάρτησης της διακήρυξης
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

03 Αυγούστου 2016 με Α/Α Συστήματος 26858

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών

06 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη, και ώρα 16:00.

Προθεσμία και Τόπος κατάθεσης
εγγράφων του διαγωνισμού
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στο Γενικό
Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (Ισόγειο κατάστημα επί της οδού Αν.
Τσόχα 7, Αθήνα)
Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:30 πμ.

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α. Με την υποβολή της προσφοράς του, o προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την
ένσταση του άρθρου 15 παρ.2 του ΠΔ 118/2007 κατά της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης ή έχει
απορριφθεί η ένσταση αυτή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της
παρούσας αναλυτικής διακήρυξης (γενικούς και τεχνικούς όρους και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις
που διέπουν την παρούσα αναλυτική διακήρυξη, ως τη μόνη βάση της διαδικασίας του δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού) 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
αναλυτικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε παράλειψη ως προς την υποβολή της προσφοράς, εντός των
τιθέμενων προθεσμιών, δύναται να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς.
β. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Γίνονται, όμως, δεκτά και έγγραφα συντεταγμένα σε γλώσσα
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οποιασδήποτε από τις χώρες, οι υπήκοοι των οποίων δικαιούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, υπό
τον όρο ότι αυτά θα είναι νόμιμα συντεταγμένα και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
γλώσσα, που θα υπογράφεται από όποιον έχει κατά νόμον αρμοδιότητα μετάφρασης.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Η κατασκευή του περιπτέρου της παρούσας θα βασιστεί στα σχέδια για την ενιαία ταυτότητα των
περιπτέρων που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 501771/23-09-2013 απόφαση ΕΟΤ.
Στόχος της συμμετοχής του ΕΟΤ στην ως άνω έκθεση, είναι
 η ολοκληρωμένη και αντιπροσωπευτική παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική έκθεση της
παρούσας,
 η στέγαση των συνεκθετών (δηλαδή δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητα
στον χώρο του τουρισμού), όπου υπάρχουν, σε λειτουργικούς ανεξάρτητους χώρους εντός του
περιπτέρου και συνεπώς η διευκόλυνση τους κατά τις επαφές τους με αντίστοιχες αλλοδαπές
τουριστικές επιχειρήσεις και με το κοινό,
 η προώθηση και προβολή του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος και των συστατικών αυτού, με
αξιοποίηση και ενσωμάτωση των στοιχείων της διαφημιστικής εκστρατείας του ΕΟΤ κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Ι Ο ΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι η κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση
και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Αγγλίας από 7
έως 9 Νοεμβρίου 2016, καθώς επίσης και η παροχή όλων των απαραίτητων συναφών υπηρεσιών κατά τη
διάρκεια των εκθέσεων.

Έκθεση
Πόλη- Χώρα
Διάρκεια έκθεσης
Εκθεσιακό Κέντρο
Ταχ. δ/νση εκθεσιακού χώρου
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Διοργανώτρια εταιρεία
Αριθμός Περιπτέρου
Μέγεθος περιπτέρου
Αριθμός συνεκθετών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
WTM 2016
Λονδίνο, Αγγλίας
7-9 Νοεμβρίου 2016
ExCeL - London
1, Western Gateway, Royal Victoria Dock, London Docklands,
E16 1XL
http://www.wtmlondon.com
wtm.helpline@reedexpo.co.uk
Reed Exhibitions Ltd
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ
EU1200 & EU1270
812 τ.μ.
74 συνεκθέτες (64 περίπτερα και 10 τραπέζια συναντήσεων)

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων
τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (177.419,35 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 220.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Πηγή χρηματοδότησης του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με
κ.α.ε. 9491.15
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ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
Ο διαγωνισμός της παρούσας, η κατακύρωση του αποτελέσματός του, η ανάθεση του έργου και η σύναψη
σύμβασης με τον/τους ανάδοχο/ους του έργου διενεργείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ),
Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών και Βιβλιοθήκης, στην έδρα του, Αν.
Tσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, ΤΚ 115 21, τηλέφωνα 210 87 07 569 & 210 87 07 095, φαξ 210 64 66 214,
διαδικτυακός τόπος www.gnto.gov.gr, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο promitheieseot@gnto.gr .
2.2. Επιτροπές
2.2.1 Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ετήσια Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δημόσιων
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 38 του ΠΔ 118/2007. Η Επιτροπή είναι
αρμόδια για την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, των
τεχνικών προσφορών και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό
και για όποιο άλλο θέμα ορίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07), καθώς και από
την απόφαση συγκρότησης αυτής.
Η αξιολόγηση της Επιτροπής έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Η ως άνω Επιτροπή αναφέρεται σε πολλά άρθρα της παρούσας διακήρυξης, είτε με την πλήρη ονομασία της,
ήτοι «Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού», είτε απλώς ως «Επιτροπή».
2.2.2 Λοιπές επιτροπές: Στην παρούσα διακήρυξη αναφέρονται επίσης και 2 επιπλέον επιτροπές με
διαφορετική, από την ως άνω επιτροπή, σύνθεση και αρμοδιότητα, ήτοι:
α) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων
β) Επιτροπή Παραλαβής του Περιπτέρου
2.3. Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διακήρυξη, ως εξής:
α) Για θέματα που αφορούν την κατασκευή του περιπτέρου στην έκθεση, από τους αρμόδιους υπαλλήλους
της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης του ΕΟΤ, Ισμήνη Βαλσαμάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210 87 07 052),
και Δημήτριο Βασιλειάδη (τηλ. επικοινωνίας : 210 87 07 085)
β) Για θέματα διαδικαστικά, που αφορούν αποκλειστικά στη διενέργεια του διαγωνισμού, από τις αρμόδιες
υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού του ΕΟΤ, Ερωφίλη Γκίτση (τηλ. επικοινωνίας: 210 87 07 569) και Ευδοκία
– Κανέλλα Μητσάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210 87 07 095).
ΑΡΘΡΟ 3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με
1. Την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με τις διατάξεις :
 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16-11-2005,
 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,
 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»,
 τα άρθρα 134-138 και 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος του με τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ
85/Α/7-4-2014) Υποπαράγραφος ΣΤ΄ 20,
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 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
2. Τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς : http://ebs.eprocurement.gov.gr
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 06 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 16:00.
 Προθεσμία και Τόπος κατάθεσης εγγράφων του διαγωνισμού : Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Οργανισμού
(Ισόγειο κατάστημα επί της οδού Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας μόνο μία προσφορά.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Όσοι λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα του
διαγωνισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της
προσφοράς τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του Οργανισμού (Ισόγειο κατάστημα επί της οδού Αν. Τσόχα 7,
Αθήνα) με την ένδειξη – ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και
απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Αγγλίας από 7
έως 9 Νοεμβρίου 2016» και θα αναγράφουν την Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ και Ηλεκτρονική
διεύθυνση του υποψηφίου. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να υποβληθούν, με συνοδευτική επιστολή (Σχέδιο
επιστολής, Παράρτημα Β), απευθείας ή ταχυδρομικά, και να κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ
μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Προσφορές που δεν πληρούν τα παραπάνω οριζόμενα, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της ηλεκτρονικής υποβολής
και εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Για την επιστροφή απαιτείται έγγραφη δήλωση
του προσφέροντος, ότι παραιτείται από την υποβολή ενστάσεων και ένδικων βοηθημάτων και μέσων κατά
της πράξεως επιστροφής χωρίς αποσφράγιση της προσφοράς τους.
Τα έγγραφα που καταθέτουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μετά τον έλεγχό τους από την Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού, κατατίθενται μαζί με τα πρακτικά στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και, αν υποβληθούν, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και, αν υποβληθούν, δεν θα ληφθούν υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και περιλαμβάνει όλους τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων,
πληροφορίες και στοιχεία του διαγωνισμού.
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Οι παραλήπτες της διακήρυξης, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της, υποχρεούνται να την ελέγξουν από
άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τα Παραρτήματα, το συνολικό αριθμό σελίδων, τη σειρά των άρθρων κλπ.
και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν ηλεκτρονικά στον ΕΟΤ μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων σχετικά με την παρούσα διακήρυξη
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων πρέπει απαραίτητα να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το
άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
σχετικές με την παρούσα διακήρυξη, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της
ένστασης (άρθρο 15, παρ. 2, περ. α’ του ΠΔ 118/2007), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ
της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του
άρθρου 15, παρ. 2, περ. α’ του ΠΔ 118/2007.
Ο ΕΟΤ υποχρεούται να απαντήσει ηλεκτρονικά στις συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις που
τυχόν ζητηθούν.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους του ΕΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής
1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε
ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
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εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του ΠΔ 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
8.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος :
α) Φυσικά πρόσωπα- υπήκοοι των κρατών –μελών της ΕΕ ή των χωρών του ΕΟΧ εγκατεστημένα στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του ΕΟΧ ή αλλοδαποί επαγγελματίες
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ.
β) Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους-μέλους
της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο
εσωτερικό της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή στα κράτη μέλη, που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27-6-97, 5147), υπό
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης
με την ΕΕ.
γ) Κοινοπραξίες / Συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα των
προηγουμένων παραγράφων 1α και 1β του παρόντος άρθρου) θα ευθύνονται έναντι του ΕΟΤ αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον, μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης ο όρος «Ανάδοχος» αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β)
και (γ) κατηγορίες.
Οι συμμετέχοντες, που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής βάσει της
ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας της χώρας όπου έχουν την έδρα τους. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικής
Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους σύναψης «Δημόσιας Σύμβασης» όπως αυτή
ορίζεται στο ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07).
Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών/Συμπράξεων, δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από τον ΕΟΤ σε
περίπτωση επιλογής τους και κυρίως να υποβάλουν στον ΕΟΤ προ της εκδόσεως της υπογραφής της οικείας
συμβάσεως, το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο
Πρωτοδικείο. Τα μέλη των Κοινοπραξιών ή Συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις
ολόκληρον έναντι του ΕΟΤ για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Επίσης, τα μέλη των κοινοπραξιών ή
συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον το καθένα για την εκτέλεση της
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συμβάσεως ακόμη και αν, σε περίπτωση επιλογής τους, απαιτηθεί από τον ΕΟΤ, να περιβληθούν ιδιαίτερη
νομική μορφή.
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
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.
8.2 Αποκλεισμός συμμετεχόντων
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ64/Α/16-3-2007) και συγκεκριμένα:
Όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου·
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ) Σε όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές,
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
δ) Όσοι καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου και διαπιστώνει αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και διαγωγή,
ε) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο
από την Αναθέτουσα Αρχή,
στ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής,
ζ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές της Αναθέτουσας
Αρχής,
η) Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές,
θ) Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή
παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις,
ι) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους,
ια) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις με τις παραπάνω.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
9.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Στον (υπο)φάκελο (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και η τεχνική προσφορά.
Ειδικότερα οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής, σε μορφή αρχείου .pdf
(σύμφωνα με το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
(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 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ και
με χρονική ισχύ δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στον ΕΟΤ σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο).
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται
ότι, μέχρι και την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς τους στο διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον
εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World
Travel Market 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Αγγλίας από 7 έως 9 Νοεμβρίου
2016» :
 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 ΠΔ 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 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 ΠΔ 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 ΠΔ 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
ΠΔ 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 ΠΔ 118/2007.
(3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται
ότι :
 συνέταξε την ηλεκτρονική προσφοράς του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της
οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους του όρους της διακήρυξης για την
επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση
από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού World Travel Market 2016».
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ότι θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα
στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και
αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή (ηλεκτρονικά και μέσω
Γενικού Πρωτοκόλλου) των απαιτούμενων - σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 εγγράφων και δικαιολογητικών, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εφόσον επιλεγεί ως
ανάδοχος του έργου.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (N. 4250/2014 ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014,
άρθρο 3).
(4) Απόδειξη εμπειρίας κατασκευής περιπτέρου σε μία τουλάχιστον διεθνή τουριστική έκθεση στο εξωτερικό,
προσκομίζοντας :
α) Σύμβαση ανάθεση αντίστοιχου έργου (φωτοαντίγραφο) και
β) Βεβαίωση ή Πρακτικό (φωτοαντίγραφο) του φορέα /εταιρείας που ανέθεσε το έργο, στην / στο
οποία/ο θα αναφέρεται το έργο και η καλή εκτέλεση αυτού.
Τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι :
 ευανάγνωστα όταν έχουν εκδοθεί από διοικητικές αρχές και όλους τους φορείς του δημόσιου
τομέα
 ευανάγνωστα όταν αφορούν ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο ή φέρουν θεώρηση από διοικητικές αρχές και όλους τους φορείς του
δημόσιου τομέα
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν δύναται να καταθέσει εντός της προθεσμίας τα ανωτέρω
δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας, μπορεί να υποβάλει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση,
ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρει το/τα περίπτερο/α που έχει κατασκευάσει σε
διεθνείς εκθέσεις και τη δέσμευσή του ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα προσκομίσει μαζί με
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και προ της υπογραφής της σύμβασης.
Επισημάνσεις:
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.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά
και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση
συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
9.2 Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται παρακάτω. Τα
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δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
9.2.1 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 ΠΔ 118/2007, σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 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.
9.2.2 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. 9.2.1 της παρ. 9.2 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. 9.2.1. της παρ. 9.2 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.
9.2.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 9.2.1 και 9.2.2. της παραγράφου 9.2 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. 9.2 του παρόντος άρθρου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 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 (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), 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. 9.2.1 της
παρ. 9.2 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 AE, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄
και 7β.12 του ΚΝ 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 (ΟΕ και ΕΕ), το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
9.2.4 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. 9.2.1 της παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. 9.2.1 της παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου,
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του εδ. 9.2.2 της παρ. 9.2
του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του
εδ. 9.2.3 της παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
9.2.5 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.
9.2.6 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.
Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του
Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη
ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον
ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική
ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι
είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει
ηλεκτρονικά την φορολογική του ενημερότητα σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από
την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
9.3 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
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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 ΠΔ 60/2007 και παρ. 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.
Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει
υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
2. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
3. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Ένωσης οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδονται στο όνομα όλων των
μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει
εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη
συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής.
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά τον
χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του διαγωνισμού με την κατάθεση
από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να
παρατείνουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους και των
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
6. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό το οποίο θα πρέπει να
καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00 €).
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς
εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης
ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του
προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στο
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή ανάθεσης.
7. Ο προσφέρων, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται το αργότερο μέχρι την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% του συμβατικού τιμήματος, εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Γ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο, μετά την κατάθεση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
8. Εγγύηση προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. Χορήγηση προκαταβολής
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ, μετά την υπογραφή της Σύμβασης,
έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Όταν, σύμφωνα με την σύμβαση, προσκομίζεται
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και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από την σύμβαση προβλέπεται
μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του
ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ
και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον (υπο)φάκελο (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά εκτός των δικαιολογητικών συμμετοχής
(άρθρο 9, παραγ. 1) και η τεχνική προσφορά.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος.
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο συμμετέχων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Ο συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει, στην ηλεκτρονική φόρμα, όλα τα πεδία της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»
και όπου απαιτείται τα πεδία της στήλης «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» του πίνακα που αφορά την τεχνική προσφορά.
Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις αποτυπώνονται αναλυτικά, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων,
στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης.
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο συμμετέχων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα στοιχεία, τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου και τα
δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή στον ΕΟΤ κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά
και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους λοιπούς συμμετέχοντες θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος και
να ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών όλοι οι συμμετέχοντες. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά
ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Στον (υπο)φάκελο (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ.
επιλογή τρόπου πληρωμής ).
Στην τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον ΦΠΑ.
Για την αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς τον ΦΠΑ. Οι τιμές των
προσφορών θα δοθούν σε ΕΥΡΩ.
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 το προσφερόμενο τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη όπως αυτή αναφέρεται στην
παρούσα διακήρυξη
 Αν θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
ΑΡΘΡΟ 1 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
 ένας (υπο)φάκελος (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
 ένας (υπο)φάκελος (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής
(άρθρο 9, παραγ. 1) καθώς και η τεχνική προσφορά (άρθρο 11 και Παράρτημα Δ).
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά η Οικονομική
Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου (άρθρο 12).
Διευκρινίσεις επί των προσφορών: Μετά την υποβολή της προσφοράς τους, οι συμμετέχοντες παρέχουν
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται - κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής ενημέρωσης - από την Αναθέτουσα
Αρχή (επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Αναθέτουσα Αρχή.
Έξοδα προσφοράς
Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την 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
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του διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο ΕΟΤ για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε
μορφής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για οποιαδήποτε
αιτία.
Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για διάστημα ενενήντα (90)
ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών,
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 τριάντα (30) ημέρες και με τη σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου.
ΑΡΘΡΟ 14
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (τα μέλη της
οποίας είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος), προβαίνει στην αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά» και στη διαδικασία ελέγχου
και αξιολόγησης αυτού.
Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφει τον έλεγχο πληρότητας και
ισχύος εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και έλεγχο πληρότητας της Τεχνικής Προσφοράς
και γνωμοδοτεί ποιες Προσφορές γίνονται αποδεκτές για οικονομική αξιολόγηση και καταχωρίζει επίσης
τυχόν προσφορές που έκρινε απορριπτέες, αιτιολογώντας για κάθε μία από αυτές τους λόγους απόρριψης
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
των Τεχνικών Προσφορών.
Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της Προσφοράς τους.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω της
αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά». Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τη
χαμηλότερη τιμή.
Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό στο οποίο καταγράφει τις ενέργειές της και γνωμοδοτεί για
την ανάδειξη του Αναδόχου στον Διαγωνισμό και καταχωρίζει επίσης τυχόν οικονομικές προσφορές που
έκρινε απορριπτέες, αιτιολογώντας για κάθε μία από αυτές τους λόγους απόρριψης.
Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ενημερώνονται για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και την ανάδειξη
Αναδόχου.
Αν συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του
διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους
Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
Επισημάνσεις :
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να
λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 16
ΗΛΕΚΤ ΡΟΝ ΙΚΗ ΑΠΟΣΦ ΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚ ΕΛΟΥ «ΔΙΚ ΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας Διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η Αναθέτουσα
Αρχή εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ την ανάθεση και την κατακύρωση του Έργου στον Ανάδοχο
που προέκυψε από τον διαγωνισμό.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, με αιτιολογημένη απόφασή του, προβαίνει στην κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού, με την οποία επιπλέον δύναται να συγκροτηθεί και η Επιτροπή Παραλαβής
του περιπτέρου του ΕΟΤ στην έκθεση της παρούσας.
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για
το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β/1317/23-04-2012) και αυτών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 18
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 και Ν. 3886 (ΦΕΚ 173 /Α/30-10-10 ), μέσω του συστήματος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης σχετικά με τον διαγωνισμό της παρούσας,
απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, άρ. 15, παρ. 6, να προσκομιστεί παράβολο
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €), το ύψος του οποίου υπόκειται στα
οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις περί αναπροσαρμογής των ποσών των παραβόλων.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου
Οικονομικών.
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Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
Ο προσφέρων έχει δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία
που προηγείται της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-092010).
ΑΡΘΡΟ 19
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ ΤΕΥΣΗ
Ο ΕΟΤ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
α) Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως
για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν
το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό και (iii) εάν υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.
β) Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, αν οι προσφορές που θα υποβληθούν, κριθούν από την Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού άκυρες ή απαράδεκτες και η επανάληψη του διαγωνισμού κριθεί από το ΔΣ και
τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ ασύμφορη για τον ΕΟΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83, παρ. 2, εδ.
α’ του Ν. 2362/1995.
Σ’ αυτή την περίπτωση οι όροι της παρούσας διακήρυξης επιτρέπεται να μεταβληθούν, μόνο για να
καταστούν πιο συμφέροντες για τον ΕΟΤ.
γ) Να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αν, κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν
υποβληθούν προσφορές ή αυτές που θα υποβληθούν κριθούν ακατάλληλες, σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ.
3, εδ. α’ του Ν. 2362/1995.
Σ’ αυτή την περίπτωση θα κληθούν για διαπραγμάτευση όσοι θα έχουν υποβάλει προσφορές και η
διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί με βάση την παρούσα διακήρυξη.
Στις περιπτώσεις ματαίωσης του διαγωνισμού ή κήρυξής του ως άγονου, οι συμμετέχοντες σε αυτόν δεν θα
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΕΟΤ 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 Παράρτημα Ε 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.
ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Χ ΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το διάστημα από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης έως τις 20 Νοεμβρίου
2015.
Το περίπτερο του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της παρούσας, θα παραδοθεί από τον ανάδοχο σε
Επιτροπή Παραλαβής που θα έχει ορισθεί από τον ΕΟΤ, στον εκθεσιακό χώρο της έκθεσης, έως τις 12:00 μεσ.
της προηγούμενης από την έναρξη ημέρας, οπότε και θα πρέπει το περίπτερο να είναι ολοκληρωμένο και
έτοιμο προς χρήση. Στην παράδοση του έργου περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του αναδόχου για
τεχνική υποστήριξη του περιπτέρου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
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Μετά τη λήξη της έκθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση του περιπτέρου του ΕΟΤ
(εντός τυχόν προθεσμίας της διοργανώτριας εταιρείας και του εκθεσιακού κέντρου για τις εργασίες αυτές)
και την απομάκρυνση των δομικών υλικών του από τον εκθεσιακό χώρο.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΙΔΙΚΟ Ι Ο ΡΟΙ ΑΝΑΘ ΕΣΗΣ – Π ΡΟΣΘ ΕΤΕΣ ΥΠΟ Χ ΡΕΩΣ ΕΙΣ Α ΝΑΔΟΧΟΥ
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΟΤ και του αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι:
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του ΕΟΤ για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα
είναι σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και με την παροχή του πρέπει να εξασφαλίζει
την ποιότητα της παρουσίας του ΕΟΤ και των συνεκθετών του σε κάθε έκθεση τουρισμού της παρούσας
διακήρυξης όσο και τη νομιμότητά της, άλλως, μπορεί να καταπέσει υπέρ του ΕΟΤ η εγγύηση της καλής
εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί
πλέον σε πλήρη αποζημίωση του ΕΟΤ για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί.
Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ
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 τρίτων,
που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με τον ΕΟΤ και τις
οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος.
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 και να επιτύχει
δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τον ΕΟΤ, παράλληλα δε ο ανάδοχος,
προσεπικαλούμενος από τον ΕΟΤ, υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως 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 συμβάσεώς 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 συνεπάγεται σε βάρος του την καταγγελία της
σύμβασης από τον ΕΟΤ, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση
από τον ανάδοχο κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ.
Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν του έργου που θα καθοριστεί με
την σύμβαση.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους, που έχει περιλάβει δεσμευτικά στις
αρχικές προτάσεις του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η αντικατάσταση κάποιου από τους αρχικά
προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον
ΕΟΤ για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ΔΣ ΕΟΤ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τη διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης της παρούσας
όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έντυπα που αφορούν στη συμμετοχή του ΕΟΤ, στις παροχές υπηρεσιών, στη
χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, μεταφορές, καταλληλότητα
υλικών κ.λ.π. δεόντως συμπληρωμένα.
Στην παράδοση του έργου περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του αναδόχου για τεχνική υποστήριξη του
κάθε περιπτέρου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
ΑΡΘΡΟ 23
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛ ΗΡΩ ΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧ ΟΥ
Ο τρόπος εξόφλησης του αναδόχου ορίζεται ως εξής :
Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:
Χωρίς χορήγηση προκαταβολής:
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Ο ΕΟΤ θα εξοφλήσει το αντίτιμο του τιμολογίου του αναδόχου, μετά το πέρας των εργασιών του περιπτέρου
στην έκθεση της παρούσας και μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την υποβολή του, με όλα τα απαιτούμενα
νόμιμα δικαιολογητικά.
ή
Με χορήγηση προκαταβολής, ως εξής:
Χορήγηση προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ, μετά την
υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Όταν, σύμφωνα με την
σύμβαση, προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από την
σύμβαση προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον
ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του Έργου.
Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου,
αφού αφαιρεθεί το ποσό προκαταβολής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση αποτελεί και η πιστοποίηση της παράδοσης, καλής εκτέλεσης και
αποξήλωσης του περιπτέρου από την αρμόδια - για την παραλαβή του - επιτροπή του ΕΟΤ.
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και πάντως
μετά την σχετική έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
ΑΡΘΡΟ 24
ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαίτιας υπαναχώρησής
του για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από
αυτήν.
Στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΤ έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον
αμέσως επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα με βάσει τις οικονομικές προσφορές τους.
Σε περίπτωση που τα υλικά και ο εξοπλισμός δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου ή
παρουσιάζουν φθορά από προηγούμενη χρήση (και δεν αντικατασταθούν άμεσα, πριν την έναρξη της
έκθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής) θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ίση με το 30% του
συμβατικού τιμήματος του έργου συμπ/νου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση παράβασης ουσιώδους όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και πλημμελούς άσκησης
των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της αζημίως γι΄ αυτόν καταγγελίας της
σύμβασης και αντικατάστασης του αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και
αποθετική ζημία από τον ανάδοχο. Στη περίπτωση της καταγγελίας καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης
υπέρ του ΕΟΤ, και σε βάρος του αναδόχου.
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί το έργο, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών, από τη
λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και την σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007), υφιστάμενος, σε περίπτωση άρνησής του, τις παραπάνω
προβλεπόμενες κυρώσεις και συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ Α ΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής 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 ΕΟΤ με όλες τις συνεπαγόμενες νόμιμες συνέπειες.
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ΑΡΘΡΟ 26
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο.
Ο ΕΟΤ και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη
Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών
από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα και 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 ΕΟΤ θα ενάγει ή ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του
Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Υπόδειγμα
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή)

Αθήνα, ...........…………

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Κυρίες / Κύριοι

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 επικοινωνίας : .................................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax ) : ..................................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : .................................................................................
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Υπόδειγμα
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών)

Αθήνα,……………………….

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Κυρίες / Κύριοι

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 επικοινωνίας : ..........................................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax ) : ..............................................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : ..........................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Υπόδειγμα
Εγγύησης συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα
Εγγύησή μας υπ’ αρ. …………………….. για ΕΥΡΩ ………………….
Σας δηλώνουμε, με την παρούσα, ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και υπέρ της εταιρείας
………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της
επωνυμίας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή, σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών,
υπέρ της εταιρείας 1) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……………,
και υπέρ της εταιρείας 2) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………,
ατομικά υπέρ της κάθε μίας από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, προς τον
ΕΟΤ, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας}
για τη συμμετοχή της στη διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προς επιλογή αναδόχου
του έργου «……………………………………………………………………………………………………………...» με αριθμό πρωτοκόλλου
της διακήρυξης …………………… ή τυχόν επανάληψή του, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………………….
(………… €) σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη (που αφορά την προσφορά της εταιρείας μας για το σύνολο
του έργου ή που αφορά την προσφορά της εταιρείας μας για μέρος του έργου και ειδικότερα για την/τις
Ομάδα/ες ………).
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διακήρυξη απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα
σε τρείς (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………. ή …………………………..
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της
παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα
Εγγύησης Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για καθεμία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για τη λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο
πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για
εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)……….......................…… συνολικής αξίας
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)
..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η
συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών
άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα
Εγγύησης καλής εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΤ και της εταιρείας…….………………,
με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και
της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του ΕΟΤ και της
κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..….………., με έδρα……………..…, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……., και β)
……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………},
η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «……………………………………………
……………………………………………………………» συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο
στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό σας (ΕΟΤ) και υπέρ της εταιρείας
…………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της εταιρείας α)
……………. και υπέρ της εταιρείας β) ……………. ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α) …………………… και β)
………………….}, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ
μέρους της παραπάνω εταιρείας (ή ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που
περιγράφεται στη σχετική σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα
σε τρεις (3) ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………ή
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε)
(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας)
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της
παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της
σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις αποτυπώνονται αναλυτικά, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων,
στο παρόν παράρτημα.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος όλα τα πεδία της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και όπου απαιτείται τα πεδία της στήλης «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»
του πίνακα που αφορά την τεχνική προσφορά.

Α/Α

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
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19

Τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του περιπτέρου του ΕΟΤ στην Έκθεση
«WORLD TRAVEL MARKET 2016» , Λονδίνο Αγγλίας
Τοποθέτηση Υποδοχής (reception) ΕΟΤ σε εμφανές σημείο του περιπτέρου στον κεντρικό διάδρομο σύμφωνα με
την κάτοψη (συνημμένα αρχεία "Stand GNTO WTM London Plan and Front View" και "Stand GNTO WTM
Reception").
Προσαρμογή του σχεδίου του περιπτέρου στο δεδομένο εμβαδόν (812 τ.μ.) στην κάτοψη του εκθεσιακού χώρου
(συνημμένο αρχείο "WTM 2016- Floorplan_ GNTO"), και σε όποια τυχόν τροποποίηση αυτής από τη
διοργανώτρια εταιρεία.
Προσαρμογή του σχεδίου της κουζίνας (συνημμένο αρχείο "Stand GNTO WTM Kitchen Bar") με σκοπό τη
λειτουργικότητα και την απρόσκοπτη διεξαγωγή εκδηλώσεων στον περιβάλλοντα αυτής χώρο. Τοποθέτηση
αναδιπλούμενου πάσο- μπάρ και στόρια στις ανοιχτές επιφάνειες.
Μία (1) αποθήκη 15 τ.μ. και τέσσερις (4) αποθήκες 9 τ.μ. σύμφωνα με το σχέδιο (συνημμένο αρχείο "Stand GNTO
WTM Storage"). Η αποθήκη των 15τ.μ. να χωριστεί σε δύο μικρότερες, με ξεχωριστές εισόδους.
64 περίπτερα συνεκθετών. Ο τελικός αριθμός συνεκθετών θα δοθεί στον ανάδοχο του έργου σε λίστα, με τα
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους. Η κατασκευή των περιπτέρων θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία:
"Stand GNTO WTM London office co exhibitor" και "Stand GNTO WTM London office co exhibitor plan". Για κάθε
περίπτερο συνεκθέτη προβλέπονται 3 καρέκλες. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης (±10% του προβλεπόμενου)
του προβλεπόμενου αριθμού συνεκθετών ο ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει την κατασκευή του αναλόγως
υπολογίζοντας για κάθε συνεκθέτη χώρο περί τα 7 τ.μ.
Μέριμνα τοποθέτησης μικρών τραπεζιών (μέχρι 10) με 2-3 καρέκλες στους κοινόχρηστους χώρους του
περιπτέρου, προκειμένου να φιλοξενηθούν συνεκθέτες με μειωμένο κόστος συμμετοχής στο περίπτερο ΕΟΤ.
Ο χώρος του περιστυλίου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια που αποτυπώνονται στα συνημμένα αρχεία:
"Stand GNTO WTM Discover Greece", "Description of materials and constructions WTM London" και "Stand
GNTO WTM London Plan and Front View".
Τοποθέτηση τραπεζιού (σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο "Stand GNTO WTM Table for catering"), στον κεντρικό
διάδρομο με σύνδεση ηλεκτρικού και πρίζα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή τραπεζιού για παρουσιάσεις, σύμφωνα με το σχέδιο (συνημμένο αρχείο
"Stand GNTO WTM Table for presantations").
Η κατασκευή του περιπτέρου θα γίνει σύμφωνα με τα υλικά που περιγράφονται στα συνημμένα αρχεία
("Description of materials and constructions WTM London" και "Instructions for marketing material WTM London")
και βάσει των ειδικών προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης (π.χ. βραδυφλεγή υλικά,
υδατοδιαλυτά χρώματα κ.λ.π.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών
προδιαγραφών της έκθεσης καθώς και να συμμορφωθεί με κάθε σχετική οδηγία της διοργανώτριας εταιρείας, η
οποία αφορά την κατασκευή του περιπτέρου.
Η αίθουσα συναντήσεων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία ("Stand GNTO WTM Offices" και
"Description of materials and constructions WTM London") και θα περιλαμβάνει εξαερισμό.
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τα φωτορεαλιστικά σχέδια του περιπτέρου (συνημμένο συμπιεσμένο
αρχείο "3d" που περιλαμβάνει 19 αρχεία .jpg), τα οποία παρατίθενται προς διευκόλυνσή του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε κατασκευή 8 κύβων χρώματος λευκού, ύψους 1,00-1,20μ, και 24 κύβων ύψους 0,801,00μ. χρώματος λευκού, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαχωριστικά χώρου για τη διεξαγωγή
παράλληλων εκδηλώσεων στο περίπτερο του ΕΟΤ και ως μικροί πάγκοι για την εναπόθεση εδεσμάτων και
ποτών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή διαχωριστικών χώρου (barriers), τα οποία θα οριοθετούν χώρο περί τα 30
τ.μ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή Γραφείων και Αίθουσας συναντήσεων, σύμφωνα με τα σχέδια του
συνημμένου αρχείου "Stand GNTO WTM Offices".
Η διάταξη και το μέγεθος των επίπλων στην αίθουσα συναντήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την άνετη ροή
των επισκεπτών.
Η αίθουσα συναντήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει εξαερισμό και ανεμιστήρα οροφής.
Διάθεση τριών φορητών υπολογιστών λογισμικού Windows με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και συνεχή
σύνδεση στο διαδίκτυο και ενός έγχρωμου εκτυπωτή για τα γραφεία ΕΟΤ και την αίθουσα συναντήσεων.
Το υλικό προβολής του περιπτέρου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 5 τηλεοράσεις 60'' (με θύρες USB, λογισμικό για
την αναπαραγωγή αρχείων παρουσιάσεων powerpoit, δυνατότητα σύνδεσης με μικροφωνική εγκατάσταση και
δυνατότητα μεταξύ τους συγχρονισμού για την ταυτόχρονη αναπαραγωγή αρχείων), μία τηλεόραση 60'' (με θύρα
USB, λογισμικό για την αναπαραγωγή αρχείων παρουσιάσεων powerpoit) με βραχίονα και τροχήλατη βάση για
επιδαπέδια στήριξη, ένα καλώδιο HDMI, 5 DVD players, 5 USB flash drives (τα οποία μπορούν να συνδεθούν στις
ως άνω τηλεοράσεις και στα οποία θα περιλαμβάνεται υλικό προβολής που θα χορηγηθεί από τον ΕΟΤ),
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καλωδίωση & τεχνική υποστήριξη, προσαρμογή χωνευτή στις γαλάζιες επιφάνειες των κλειστών χώρων εντός του
περιστυλίου και του bar.
Το υλικό προβολής του περιπτέρου θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο συνημμένο
αρχείο "Instructions for marketing material WTM London".
Ανάρτηση τριών πλάνων με τις θέσεις των συνεκθετών (επωνυμίες) του περιπτέρου ΕΟΤ σε εμφανή σημεία του
χώρου (floorplan), σε κατασκευή από plexiglass ή αναλόγου αισθητικού αποτελέσματος υλικού, καθώς και της
ονομασίας του ΕΟΤ στην κεντρική υποδοχή του περιπτέρου στην αγγλική γλώσσα (συνημμένο αρχείο "Stand
GNTO WTM Reception").
Εκτύπωση και τοποθέτηση του λογοτύπου των συνεκθετών κατόπιν συνεννόησης με τους ίδιους και την ΚΥ του
ΕΟΤ. Εκτός της τοποθέτησης λογοτύπου στα περίπτερα των συνεκθετών, ο ανάδοχος υποχρεούται και στην
τοποθέτηση λογοτύπου στα τραπέζια συναντήσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επί τόπου διόρθωση των επιγραφών των περιπτέρων του ΕΟΤ και των συνεκθετών
αυτού, εφ' όσον χρειαστεί.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτύπωση έως 4 roll-up banners για τη διακόσμηση του περιπτέρου εφ'όσον
ζητηθούν από τον ΕΟΤ.
Παροχή μιας γραμμής ή γραμμών internet και Wi-Fi router/s ώστε να δημιουργηθούν δύο εσωτερικά δίκτυα (LTEC
– secure Wi-Fi hubs) για την αποκλειστική χρήση του ΕΟΤ .
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται κατ' αποκλειστικότητα με το κόστος σύνδεσης και παροχής Wi-Fi.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει - πλέον του υπάρχοντος κοινόχρηστου φωτισμού του εκθεσιακού χώρου το φωτισμό όλου του περιπτέρου του ΕΟΤ με σύγχρονα μέσα (π.χ. με χρήση προβολέων, spot ιωδίνης, κτλ.)
σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των υλικών. Ο φωτισμός πρέπει να είναι διάχυτος και να αποτελεί βασικό
είδος σήμανσης του περιπτέρου (συνημμένα αρχεία "Description of materials and constructions WTM London" και
"Stand GNTO WTM Logos Lights Banners").
Τοποθέτηση πρίζας σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη και στην αποθήκη, κουζίνα και μοναστηριακό τραπέζι.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος καλωδίωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και φωτιστικών σωμάτων που
είναι απαραίτητα για το σωστό φωτισμό όλου του περιπτέρου καθώς και με το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος.
Υδραυλική εγκατάσταση παροχής νερού και συνδέσεις νιπτήρα με αυτόνομη παροχή ζεστού- κρύου νερού στο
χώρο της κουζίνας- μπαρ. Το κόστος της εγκατάστασης και κατανάλωσης νερού βαρύνει τον ανάδοχο.
Η παροχή ρεύματος στην κουζίνα θα είναι διαρκής.
Ο εξοπλισμός της κουζίνας- μπαρ, περιλαμβάνει: έναν επαγγελματικό φούρνο χωρητικότητας 95 λίτρων και τις
βάσεις για τη στήριξη και μετακίνησή του, μία κουζίνα με τουλάχιστον δύο επαγωγικές εστίες, δύο ψυγεία (1
ψυγείο χωρητικότητας 100 λίτρων εντός της κουζίνας και 1 ψυγείο χωρητικότητας 20-30 λίτρων εκτός του μπαρ),
έναν φούρνο μικροκυμάτων, μία καφετιέρα παρασκευής γαλλικού- ελληνικού καφέ, ένα επαγγελματικό μπλέντερ
για την παρασκευή ποτών και θρυμματισμό πάγου, καταψύκτη χωρητικότητας 100 λίτρων, έναν διπλό νεροχύτη,
μπαταρία, διπλή βρύση παροχής ζεστού και κρύου νερού.
Ανάρτηση των προβλεπομένων, βάσει σχεδίου, banners-επιφανειών δύο όψεων, των οποίων και οι δύο πλευρές
θα καλυφθούν με το λογότυπο και φωτογραφικά θέματα του ΕΟΤ (συνημμένα αρχεία "Stand GNTO WTM
Hanging Banners" και "Stand GNTO WTM Logos Lights Banners").
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Το κόστος ανάρτησης των banners επιβαρύνει τον ανάδοχο.
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Τοποθέτηση ράγας γκαρνταρόμπας εντός των προβλεπόμενων χώρων των αποθηκών.
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Ράφια αποθήκευσης διαφημιστικού υλικού.
Ορισμός υπευθύνου του έργου, ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΤ για την
υλοποίηση της κατασκευής του περιπτέρου.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή είκοσι προσαρμογέων ρευματολήπτου (αντάπτορες).
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης με ανθρώπινο
δυναμικό (τουλάχιστον 2 άτομα) και την άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού για:
α) την καλή λειτουργία του περιπτέρου και
β) τη ρύθμιση των προβολικών συστημάτων και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού υλικού
γ) άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων καταστρέφονται κατά τη διάρκεια
της έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής).
Ασφάλιση του περιπτέρου (υλικά και κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της έκθεσης, με την τελική παράδοση του περιπτέρου στην
Επιτροπή Παραλαβής αυτού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση ενός μικρού κάδου απορριμμάτων (καλαθάκι αχρήστων) στην Υποδοχή
του ΕΟΤ, στα περίπτερα συνεκθετών, στο Γραφείο ΕΟΤ, στο Γραφείο Τύπου, στην Αίθουσα συναντήσεων, στην
Κουζίνα και στις Αποθήκες, χρώματος λευκού ή διαφανούς.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ για τυχόν ανάγκη προσαρμογής
του σχεδίου στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του περιπτέρου του ΕΟΤ.
Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των συνεκθετών και πριν την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει στον ΕΟΤ την τελική κάτοψη και τα φωτορεαλιστικά σχέδια του περιπτέρου.
Όλα τα υλικά κατασκευής του περιπτέρου να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα (σύμφωνα με
το συνημμένο αρχείο "Description of materials and constructions WTM London"). Σε περίπτωση που
χρησιμοποιηθούν υλικά ή εξοπλισμός, τα οποία παρουσιάζουν φθορά από προηγούμενη χρήση, ο ανάδοχος
υποχρεούται άμεσα, πριν την έναρξη της έκθεσης, στην αντικατάστασή τους, διαφορετικά θα του επιβληθεί ρήτρα
που ισούται με το 30% του συμβατικού τιμήματος του έργου συμπ/νου ΦΠΑ.
Επί τόπου διόρθωση ή αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού για την καλή λειτουργία του περιπτέρου
και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού υλικού και αντικατάσταση επιγραφών ή άλλων κακοτεχνιών στα

31

47
48
49
50

51

περίπτερα των συνεκθετών, εάν παραστεί ανάγκη. Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή
διακοσμητικών στοιχείων καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις
κλοπής).
Ο ανάδοχος βαρύνεται με την τεχνική υποστήριξη, τη διαμονή και την ασφάλιση των τεχνικών και του
υποστηρικτικού προσωπικού καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς και τη διατροφή τους, την αποξήλωση των
υλικών μετά το πέρας της έκθεσης και τη μεταφορά του εξοπλισμού.
Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Υποχρέωση ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου έως την 12η μεσημβρινή της παραμονής έναρξης της
έκθεσης.
Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον ΕΟΤ σε ηλεκτρονική μορφή (CD / DVD)
φωτογραφίες του περιπτέρου (πριν την έναρξη λειτουργίας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του).
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναφέρεται ότι :
• οι κατασκευές των περιπτέρων θα είναι σύμφωνες με το σχέδιο, τις προδιαγραφές και την αρχιτεκτονική
προσέγγιση και δυναμική της ταυτότητας του περιπτέρου που ζητείται από τον ΕΟΤ και αναφέρονται στη
διακήρυξη με ΑΠ 9321/01-08-2016 (παρούσα διακήρυξη)
• έχει συνταχθεί βάσει των ειδικών προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης και έχει ληφθεί
υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών της έκθεσης, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο έως την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στο διαδικτυακό τύπο της έκθεσης
• συμφωνεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως ανάδοχος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 22 της με ΑΠ
9321/01-08-2016 διακήρυξης (παρούσα διακήρυξη).

Ηλεκτρονικά αρχεία
1. 3d.rar (συμπιεσμένο αρχείο που περιλαμβάνει 19 αρχεία .jpg)
2. Description of materials and constructions WTM London
3. Instructions for marketing material WTM London
4. Stand GNTO WTM Discover Greece
5. Stand GNTO WTM Hanging Banners
6. Stand GNTO WTM Kitchen Bar
7. Stand GNTO WTM Logos Lights Banners
8. Stand GNTO WTM London office co exhibitor plan
9. Stand GNTO WTM London office co exhibitor
10. Stand GNTO WTM London Plan and Front View
11. Stand GNTO WTM Offices
12. Stand GNTO WTM Reception
13. Stand GNTO WTM Storage
14. Stand GNTO WTM Table for catering
15. Stand GNTO WTM Table for presantations
16. WTM 2016- Floorplan_ GNTO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα ……………………. μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών :
Αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Αν. Τσόχα 7, με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δημήτρη Τρυφωνόπουλο,
Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, σύμφωνα με τον Ν. 3878/2010 και την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 (ΦΕΚ
793/ΥΟΔΔ/6-11-2015) απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού περί διορισμού Γενικού
Γραμματέα ΕΟΤ και την υπ’ αριθ. 45/27-11-15 απόφαση ΔΣ ΕΟΤ (ΦΕΚ 2587/B/1-12-15 ) περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους
συντομίας ΕΟΤ, και
Αφετέρου της ………………. εταιρείας με την επωνυμία …………………………………… που εδρεύει στο
……………………………………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από …………………………………… δυνάμει του υπ’
αριθμ. ………………………………………………………………………………………………………………………., ο οποίος ενεργεί εν
προκειμένω επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας που θα αποκαλείται στο εξής
για λόγους συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α ….….. με αρ. πρωτ. …………………. και ΑΔΑ:
………………………………., συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι :
ΠΡΟ ΟΙΜ ΙΟ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), 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 δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την με ΑΠ
..…………………… απόφασή του, την οποία συνόδευε αναλυτική διακήρυξη, για την επιλογή – με κριτήριο τη
χαμηλότερη συνολική τιμή – αναδόχου της κατασκευής ………………………………………………………………………………….
Το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ.
………………… απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία ………………
…………………………… σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης του ΕΟΤ και με βάση την προσφορά
που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.
Ο 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 στην ανάδοχο της εκτέλεσης της κατασκευής, της
διακόσμησης, ως και της προσωρινής κατά χρήση παραχώρησης εκ μέρους της του εξοπλισμού του
περιπτέρου του ΕΟΤ στην διεθνή έκθεση τουρισμού ………………………………………………………………………………… και
των, εντός αυτού, χώρων των συνεκθετών του στην έκθεση αυτή, καθώς επίσης και την παροχή όλων των
απαραίτητων συναφών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Περαιτέρω, η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποξήλωσης του περιπτέρου, μετά το πέρας της
έκθεσης, και της ανάληψης των υλικών της κατασκευής και του εξοπλισμού του περιπτέρου από τον
εκθεσιακό χώρο.
Διευκρινίζεται ότι προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής οι προδιαγραφές
και τα σχέδια του Παραρτήματος Δ για την κατασκευής του περιπτέρου, ως και οι λοιποί όροι της υπ’ αρ.
………………………………… διακήρυξης σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του ΕΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το διάστημα από τη σύναψη της παρούσας σύμβασης έως τις ……………..2016.
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Το περίπτερο του ΕΟΤ, θα παραδοθεί από τον ανάδοχο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής αυτού, στον
εκθεσιακό χώρο, έως τις 12:00 της παραμονής της έναρξης της έκθεσης – οπότε και θα πρέπει να είναι
ολοκληρωμένο και έτοιμο προς χρήση – θα υποστηριχθεί τεχνικά κατά τη διάρκεια της έκθεσης και θα
αποξηλωθεί αμέσως μετά τη λήξη της και εντός τυχόν προθεσμίας της διοργανώτριας εταιρείας και του
εκθεσιακού κέντρου για τις εργασίες αυτές.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η καλή εκτέλεση του έργου της παρούσας θα πιστοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής των περιπτέρων,
που συστάθηκε με την υπ’ αρ. ……………………… απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ και η οποία θα υποβάλει
στον ΕΟΤ σχετικό πρακτικό.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
Η αμοιβή της αναδόχου για όλες τις συμφωνούμενες με την παρούσα σύμβαση εργασίες, περιλαμβανομένων
και των πάσης φύσεως δαπανών της, ορίζεται στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ………………………………………
(………….) πλέον ΦΠΑ.
Πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος ποσού, ο ΕΟΤ, ουδεμία άλλη οικονομική υποχρέωση θα υπέχει έναντι της
αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου για αμοιβές και πάσης φύσεως δαπάνες σχετικά με την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και των πιο πάνω εργασιών.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στην δεύτερη των συμβαλλομένων μετά α) την πιστοποίηση από την αρμόδια
επιτροπή της παραλαβής, καλής εκτέλεσης και αποξήλωσης του περιπτέρου του ΕΟΤ στην έκθεση, της
παρούσας, μετά το πέρας αυτής και β) την υποβολή στον ΕΟΤ σχετικού τιμολογίου, ίσου με το συμφωνηθέν
με την παρούσα αντάλλαγμα.
Ο ΕΟΤ θα εξοφλήσει το ποσό του τιμολογίου που θα τού υποβληθεί εντός 60 ημερών από την υποβολή του.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στον ΕΟΤ για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας
σύμβασης την υπ’ αρ. ……………….. εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………, ποσού € ……………………………
(………….), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου και θα επιστραφεί στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία μετά την υποβολή, από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της κατασκευής και αποξήλωσης του περιπτέρου του ΕΟΤ στην
ανωτέρω έκθεση και υπό τον όρο να μην υπάρχουν γενικά αξιώσεις του ΕΟΤ κατά της αναδόχου από την
εκτέλεση της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Στον ανάδοχο θα χορηγηθεί προκαταβολή σε ποσοστό 30% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι
……………………………………………. ευρώ (€ …………………).
Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στον ΕΟΤ την υπ’ αρ. …………………………………… ισόποση εγγυητική
επιστολή προκαταβολής της Τράπεζας ……………...
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου και θα επιστραφεί στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία μετά την υποβολή, από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της κατασκευής και αποξήλωσης του περιπτέρου του ΕΟΤ στην πιο
πάνω έκθεση και υπό τον όρο να μην υπάρχουν γενικά αξιώσεις του ΕΟΤ κατά της αναδόχου από την εκτέλεση
της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του ΕΟΤ για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, της προσφοράς του όπως έγινε δεκτή με την ως άνω απόφαση του ΔΣ/ΕΟΤ, της παρούσας
σύμβασης, καθώς και με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, θα πρέπει δε με την παροχή του να
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εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας του ΕΟΤ και των συνεκθετών του στην έκθεση της παρούσας όσο
και τη νομιμότητά της, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΕΟΤ και γενικά την εκπλήρωση με τον
αποτελεσματικότερο τρόπο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, άλλως, μπορεί να καταπέσει υπέρ
του ΕΟΤ η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο
ανάδοχος θα υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση του ΕΟΤ για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε
υποστεί.
Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τρίτους, οι οποίες αφορούν άμεσα ή
έμμεσα την εκτέλεση της παρούσας, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ έναντι των
τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις,
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.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο
ανάδοχος.
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 και επιτύχει δικαστικώς
την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τον ΕΟΤ, παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από τον
ΕΟΤ, υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως 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 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 ΕΟΤ θα συνεπάγεται την σε βάρος του
αναδόχου καταγγελία της σύμβασης από τον ΕΟΤ, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ.
Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν του καθοριζόμενου με την
παρούσα σύμβαση έργου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει περιλάβει δεσμευτικά στις
αρχικές προτάσεις του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η αντικατάσταση κάποιου από τους αρχικά
προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον
ΕΟΤ και την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τη διοργανώτρια εταιρεία της κάθε έκθεσης της
παρούσας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έντυπα που αφορούν στη συμμετοχή του ΕΟΤ, στις παροχές
υπηρεσιών, στη χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, μεταφορές,
καταλληλότητα υλικών κ.λ.π., δεόντως συμπληρωμένα.
Στην παράδοση του έργου περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του αναδόχου για τεχνική υποστήριξη του
κάθε περιπτέρου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται αναλυτικά οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές ανά
περίπτερο :
(θα αναγραφούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Δ)
ΑΡΘΡΟ 8
ΡΗΤΡΕΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που τα υλικά και ο εξοπλισμός δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου ή
παρουσιάζουν φθορά από προηγούμενη χρήση (και δεν αντικατασταθούν άμεσα, πριν την έναρξη της
έκθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής) θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ίση με το 30% του
συμβατικού τιμήματος του έργου συμπ/νου ΦΠΑ.
Εξάλλου σε περίπτωση περιορισμένης σημασίας συμβατικής παράβασης του αναδόχου, ο ΕΟΤ δικαιούται
όπως, κατά την ελεύθερη κρίση του προβεί, αντί της έκπτωσης, σε επιβολή στον ανάδοχο προστίμων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Σε περίπτωση παράβασης ουσιώδους όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και πλημμελούς άσκησης
των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της αζημίως γι΄ αυτόν καταγγελίας της
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σύμβασης και αντικατάστασης του αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και
αποθετική ζημία από τον ανάδοχο. Στη περίπτωση της καταγγελίας καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης
υπέρ του ΕΟΤ, και σε βάρος του αναδόχου, χωρίς να δύναται ο ανάδοχος να συμψηφίσει προς το ποσόν
αυτής οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωσή του έναντι του ΕΟΤ, επιπλέον δε θα ευθύνεται ο ανάδοχος σε
αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ λόγω της παράβασης για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος.
Πέρα από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και από τις κείμενες διατάξεις, ο
ΕΟΤ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και σε περίπτωση που ο ανάδοχος υποβάλει αίτηση
στο αρμόδιο δικαστήριο περί συνδιαλλαγής με τους πιστωτές του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99
και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει αμελλητί αντίγραφο της
αίτησης αυτής στον ΕΟΤ. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου,
λόγω ποινικής ρήτρας που συμφωνείται με την παρούσα, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, χωρίς να
δικαιούται ο ανάδοχος να συμψηφίσει προς το ποσό της εγγυητικής επιστολής οποιαδήποτε οικονομική
απαίτησή του κατά του ΕΟΤ και επιπλέον ο ανάδοχος θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε είδους
ζημίας του ΕΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο.
Ο ΕΟΤ και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη
Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών
από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα και 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 ΕΟΤ θα ενάγει ή ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του
Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ
Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο στην Αθήνα τον/την ………………………………………………, στον/ην 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 ΕΟΤ οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου.
ΑΡΘΡΟ 11
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 διακήρυξης του διαγωνισμού, στην
οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης του ΕΟΤ, καθώς και η
προσφορά του 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 (ΕΟΤ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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