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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε-Κ Μητσάκη, Ι. Παναγάκη
Τηλέφωνο: 210 8707 095, 210 8707 481
Τηλεομοιοτυπία : 210 64 66 214
Ηλεκτρονική δ/νση : mitsaki_e@gnto.gr , panagaki_i@gnto.gr

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017
ΑΠ: 3820

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 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
ΙΜΕΧ η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως 18 Μαΐου 2017 στη Φρανκφούρτη Γερμανίας.
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝ ΙΚΟΣ Γ ΡΑΜΜΑΤ ΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
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 Π.Δ. 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 Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου ….,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού …».
6. Την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2111-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
ισχύει.
10.Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11.Την υπ’ αριθ. 76/Εκτ. Συν. /13-12-2016 απόφαση ΔΣ ΕΟΤ, την εγκριτική αυτής με αριθμό
23948/15-12-2016 απόφαση Υπουργού Τουρισμού και την υπ’ αριθ. 14829/15-12-2016 απόφαση
Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ με τις οποίες εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Συμμετοχής του ΕΟΤ σε 23 Διεθνείς
Τουριστικές Εκθέσεις Α΄ εξαμήνου 2017.
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12.Την υπ’ αριθ. 675/18-01-2017 (ΑΔΑ: 6Δ4Χ469ΗΙΖ-ΑΕ5/ΑΔΑΜ: 17REQ005717038/α.α. 121 Βιβλίου
εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΕΟΤ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον κ.α.ε. 9491.15 του ΠΔΕ
έτους 2017, που αφορά στη συμμετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού α΄ εξαμήνου 2017.
13.Το υπ’ αριθ. 243/10-3-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης, με
το οποίο αιτείται τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή,
διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της
έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ η οποία θα διεξαχθεί από 16
έως 18 Μαΐου 2017 στη Φρανκφούρτη Γερμανίας».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε :
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της κατασκευής,
εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το πέρας της έκθεσης, της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον
εκθεσιακό χώρο, του περιπτέρου ΕΟΤ, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω και στο Παράρτημα Α:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Έκθεση
IMEX 2017
Πόλη- Χώρα
Φρανκφούρτη, Γερμανίας
Διάρκεια έκθεσης
16-18/05/2017
Εκθεσιακό Κέντρο
Messe Frankfurt GmbH
Ταχ. Διεύθυνση εκθεσιακού χώρου

Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Διοργανώτρια εταιρεία

www.imex-frankfurt.de (γερμανικά) και
www.imex-frankfurt.com (αγγλικά)
info@imexexhibitions.com
Regent Exhibitions Ltd

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ
Αίθουσα
Αριθμός Περιπτέρου
Μέγεθος περιπτέρου
Αριθμός συνεκθετών

8
D300
228,626 τ.μ.
18 συνεκθέτες (18 περίπτερα και ισάριθμα τραπέζια
συνεκθετών σε κοινόχρηστο χώρο).
Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης (±10%) του
προβλεπόμενου αριθμού συνεκθετών

2. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
3. Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ
(51.360,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , ήτοι 41.419,35 € πλέον ΦΠΑ 24%
4. Την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει μετά την ανάθεση του ανωτέρω έργου, από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΟΤ με κ.α.ε. 9491.15.
5. Την ανάρτηση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και την ανάρτηση της αναλυτικής διακήρυξης στην επίσημη
ιστοσελίδα του ΕΟΤ.
6. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον στον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού, Αν. Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού,– ΓΕΝΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ισόγειο), το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
7. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την παρακάτω Παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (σελ.46):
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Όροι διαγωνισμού (σελ. 16)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Υπόδειγμα Συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (απλή) (σελ. 1)
Υπόδειγμα Συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (Κοινοπραξιών / Συμπράξεων Εταιρειών) (σελ. 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Ενδεικτικό υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (σελ. 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Τεχνικές προδιαγραφές Περιπτέρου IMEX 2017 (σελ. 3)
Σχέδια, κατόψεις περιπτέρου κλπ σε δεκαπέντε (15) ηλεκτρονικά αρχεία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Υπόδειγμα σύμβασης (σελ. 5)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) (σελ.16)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Kοινοποίηση:
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ
- Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης
- Γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας
- Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών
(ΑΠ ΕΟΤ 106/04-01-2017)
Εσωτερική Διανομή:
- Γραμματεία Δ/νσης
- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση Διοικητικού,
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης, Αν.
Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα – Πληροφορίες τηλ.: 210 8707481 & 210
8707095, τηλεομοιοτυπία : 210-6466214, www.gnto.gov.gr,
e-mail : promitheies@gnto.gr.
Συνοπτικός διαγωνισμός
Επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση,
εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο
– μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή
έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως 18
Μαΐου 2017 στη Φρανκφούρτη Γερμανίας».
Η χαμηλότερη τιμή.
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων
- Ημερομηνία ανάρτησης προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 27/03/2017
- Ημερομηνία ανάρτησης διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ
(www.gnto.gov.gr/MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ):
27/03/ 2017
Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφεία 5.16-19), Αν. Τσόχα 7, 115 21
Αθήνα και σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ
(www.gnto.gov.gr/ MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /
Διακηρύξεις διαγωνισμών).
Μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή
συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει
να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και
αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική
διακήρυξη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Αν. Τσόχα 7, Αθήνα.
Θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού.
Μέχρι του ποσού των πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων εξήντα
ευρώ (51.360,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , ήτοι
41.419,35 € πλέον ΦΠΑ.
Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο
διαγωνισμό για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών.
Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Τυχόν ενστάσεις κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού μπορούν να
υποβληθούν εγγράφως στον ΕΟΤ, Δ/νση Διοικητικού / Γενικό
Πρωτόκολλο, Α. Τσόχα 7, (ισόγειο), 115 21 Αθήνα.
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Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΓΕΝΙΚ ΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙ ΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙ ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚ ΕΙ ΜΕΝ Ο ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝ ΙΣΜΟ Υ - Π ΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ – Η ΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜ ΕΡΟ ΜΗΝ ΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΔΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την κατασκευή,
διακόσμηση, εξοπλισμό, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο - μετά το πέρας της
έκθεσης - του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως 18
Μαΐου 2017 στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, καθώς επίσης και
η παροχή όλων των απαραίτητων σχετικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια αυτής.
Αναλυτική περιγραφή της Έκθεσης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Έκθεση
Πόλη- Χώρα
Διάρκεια έκθεσης
Εκθεσιακό Κέντρο
Ταχ. Διεύθυνση εκθεσιακού χώρου
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Διοργανώτρια εταιρεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ
Αίθουσα
Αριθμός Περιπτέρου
Μέγεθος περιπτέρου
Αριθμός συνεκθετών

IMEX 2017
Φρανκφούρτη, Γερμανίας
16-18/05/2017
Messe Frankfurt GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
www.imex-frankfurt.de (γερμανικά) και
www.imex-frankfurt.com (αγγλικά)
info@imexexhibitions.com
Regent Exhibitions Ltd
8
D300
228,626 τ.μ.
18 συνεκθέτες (18 περίπτερα και ισάριθμα τραπέζια συνεκθετών
σε κοινόχρηστο χώρο).
Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης (±10%) του προβλεπόμενου
αριθμού συνεκθετών

Προϋπολογισμός του έργου: Μέχρι του ποσού των πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ
(51.360,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , ήτοι 41.419,35 € πλέον ΦΠΑ.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00
Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού και
θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό μήνυμα.
Τόπος Διαγωνισμού: ΕΟΤ, Aν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
Πηγή χρηματοδότησης του έργου : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΟΤ με κ.α.ε. 9491.15.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
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Ο Διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου και η σύναψη σύμβασης με τον
ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), Διεύθυνση Διοικητικού,
Αν. Tσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, ΤΚ 11521, αρ. τηλεομοιοτυπίας (fax): 210 64 66 214, διαδικτυακός τόπος:
www.gnto.gov.gr., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: promitheieseot@gnto.gr.
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2.2. Τρόπος λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού
Από τον ΕΟΤ, Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφεία 5.16-19, 5ος όροφος), Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα και σε
ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr/MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ).
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 ή εγγράφως στην
αναθέτουσα αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης του διαγωνισμού τροποποίηση ή μη των όρων
και προδιαγραφών της διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης
της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την
προετοιμασία ή/και υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους,
τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
2.3. Γλώσσα της διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική.
Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς που θα υποβάλουν οι
προσφέροντες, θα είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στα ελληνικά, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον
δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν στα ελληνικά.
Οι έγγραφες και ηλεκτρονικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των, υποψηφίων, των
διαγωνιζομένων, των προσφερόντων και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.4. Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας των Συνοπτικών Διαγωνισμών του ΕΟΤ, για
την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών, κλπ.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, για την
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο σχετικό
θέμα.
2.5. Πληροφορίες – αρμόδιοι υπάλληλοι
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό, ως εξής:
α) Για θέματα που αφορούν στην κατασκευή του περιπτέρου της έκθεσης ΙΜΕΧ 2017 καθώς και θεμάτων
διακόσμησης και εξοπλισμού (τεχνικές προδιαγραφές), από την αρμόδια προς αυτό υπάλληλο της
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης του ΕΟΤ, κα Ισμήνη Βαλσαμάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 210
8707052, τηλεομοιοτυπία : 210 64 66 091, ηλεκτρονική διεύθυνση: valsamaki_i@gnto.gr και
marketing@gnto.gr.
β) Για θέματα διαδικαστικά, που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού, από τις αρμόδιους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΟΤ, κα Ε-Κ Μητσάκη ηλεκτρονική διεύθυνση
mitsaki_e@gnto.gr τηλέφωνο: 210 87 07 095 και κα Ιωάννα Παναγάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση
panagaki_i@gnto.gr, τηλέφωνο: 210 87 07 481
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Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Οργανισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΚΑ ΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ – Λ ΟΓΟΙ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ ΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης. Ειδικότερα :
(α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
(γ) συνεταιρισμοί,
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός, εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι ενώσεις-προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων οφείλουν να υποβάλουν κοινή προσφορά επί
ποινή αποκλεισμού. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε
μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο
ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και
τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει
σε περισσότερες της μιας προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες
συμμετέχει.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι εξής:
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες) :
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
ii. δωροδοκία,
8
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iii. απάτη,
iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
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Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής
ασφάλισης), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.B του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις, όπως αυτές
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) :
1. Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου
2. Υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή,
προκειμένου για αλλοδαπούς, εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη στις διατάξεις του νόμου τις χώρας εγκατάστασής
τους.
3. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
4. Έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
5. Γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης.
6. Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
7. Έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
8. Έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει επιχειρήσει να
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
Δ) Του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις η οποία εξακολουθεί να ισχύει.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω
περιπτώσεων.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα
ΣΤ).
Το ΤΕΥΔ αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ
4 εδ. α και θ του Ν.4412/2016.
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Το ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε
σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους
οικονομικούς φορείς, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΤ σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της διακήρυξης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της
διακήρυξης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το
υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI)
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν
επιλεγεί, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος ΣΤ της παρούσας
- Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς
- Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης
- Το μέρος V συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά
νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι :
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα
ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί
για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V.
 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλεται μαζί με το
ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλ.
άρθρο 8 της παρούσας).
 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016), απαντούν θετικά στο
σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α (Τρόπος συμμετοχής) και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που
ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για
κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τα μέρη II έως V.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά :
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει στην
οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν :
1.

2.

Ότι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αριθ. πρωτ. διακήρυξης ………………………. και ότι ο χρόνος
ισχύος της προσφοράς τους είναι ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης
των προσφορών.
Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν
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γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις η οποία εξακολουθεί να
ισχύει.

3.
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2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄ και τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης).
Το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης αφορά και υπογράφεται αντιστοίχως :
1. Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,
2. Στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισμούς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Να αποδεικνύουν εμπειρία κατασκευής περιπτέρου σε μία τουλάχιστον διεθνή έκθεση στο εξωτερικό,
προσκομίζοντας:
α) Φωτοαντίγραφο της σύμβασης ανάθεσης αντίστοιχου έργου 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.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προλάβει να προσκομίσει αυτά τα δικαιολογητικά, μπορεί να
υποβάλει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, 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.
Διευκρινίσεις :
Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος από τη
δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (N.4250/2014 ΦΕΚ
74/Α/26-03-2014, άρθρο 3).
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής (εκτός των
Υπεύθυνων Δηλώσεων) γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους (N.4250/2014 -ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014, άρθρο 1).
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις επί
των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα
στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.

Επισημαίνεται ότι:
α) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
συμμετέχοντος και την μη αξιολόγηση της προσφοράς.
β) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΤ ΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟ ΛΗ Π ΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το
αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00, στον Ελληνικό Οργανισμό
Τουρισμού, Αν. Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο ισόγειο –
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 6.4 του
παρόντος άρθρου.
Οι προσφορές κατατίθενται με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας.
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6.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην
προθεσμία κατάθεσης προσφορών (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
6.3. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται ως έχουν στον αποστολέα.
6.4. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
τα παρακάτω :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο - μετά το
πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ η οποία θα διεξαχθεί από
16 έως 18 Μαΐου 2017 στη Φρανκφούρτη Γερμανίας».
Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό : ΕΟΤ , Διεύθυνση Διοικητικού
Αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης : 3820/24-03-2017
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα
12:00
Στοιχεία του προσφέροντος : (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος ή ένωσης πρέπει να
αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε μέλος αυτής.
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6.5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις το
αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, οι οποίες
παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Aρχή, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ
(www.gnto.gov.gr/ MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ). Οι ενδιαφερόμενοι που θα
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οφείλουν να επισκέπτονται τον ανωτέρω ιστότοπο για την
ενημέρωσή τους.
Από την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού και από την παροχή τυχόν συμπληρωματικών
πληροφοριών/διευκρινίσεων συνάγεται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει
γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1. Περιεχόμενο προσφορών
7.1.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλονται
μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της
παραγράφου 6.4 του άρθρου 6 της παρούσας.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία,
ως εξής:
(1) Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (βλ. άρθρα 4 & 5 της παρούσας διακήρυξης)
(2) Η Τεχνική Προσφορά (βλ. άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης)
(3) Η Οικονομική Προσφορά (βλ. άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης) σε χωριστό σφραγισμένο
υποφάκελο, επί ποινή απορρίψεως, που φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
7.1.2. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου της διακήρυξης, όπως αυτό ορίζεται στην
παρούσα. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος του πιο πάνω έργου.
7.2. Έξοδα προσφοράς
Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την ετοιμασία και
υποβολή της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο. Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του
διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο ΕΟΤ για έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε
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μορφής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για οποιαδήποτε
αιτία.
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7.3. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για χρονικό διάστημα
ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών.
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 ενενήντα (90) ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης
που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
2. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να
επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,
τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΕΧ ΝΙΚ ΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓ ΟΥ – Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ Τ ΕΧΝ ΙΚΗΣ Π ΡΟΣΦΟΡΑΣ
9.1. Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου
Η κατασκευή του περιπτέρου της παρούσας, θα βασιστεί στα σχέδια και στις οδηγίες που περιλαμβάνονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Τα σχέδια αποτελούν υπόδειγμα (παρεμφερούς σε διάγραμμα και μέγεθος) περιπτέρου και θα πρέπει να
τύχουν της κατάλληλης προσαρμογής από τον Ανάδοχο ώστε να καλύψουν ακριβώς το χώρο των 228,625
τ.μ. του περιπτέρου ΕΟΤ στην Έκθεση ΙΜΕΧ.
9.2. Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται, ότι θα προβεί – σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
3820/24-03-2017 παρούσα διακήρυξη – στην κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμό, αποξήλωση και
απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο - μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή
Έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ, η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως 18 Μαΐου 2017 στη Φρανκφούρτη Γερμανίας.
Ειδικότερα :
 σύμφωνα με τα σχέδια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ .
 σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την αρχιτεκτονική προσέγγιση και δυναμική της ταυτότητας του
περιπτέρου (το οποίο αφορά υλοποίηση και εφαρμογή κατασκευής) που ζητείται από τον ΕΟΤ και
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.
 σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ως Ανάδοχος όπως αυτές αναφέρονται στη διακήρυξη.
 σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης, καθώς και ότι
έλαβε υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών της έκθεσης (εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο
στον διαδικτυακό τόπο της έκθεσης έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
Για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ .
ΑΡΘΡΟ 1 0 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ– ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
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Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντος υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
παρούσας σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επί ποινή απορρίψεως, που φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
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Κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα κάτωθι :
1. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Αποκλείονται οι
προσφορές όταν η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της
παρούσας διακήρυξης.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες και
αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από
τον ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.
8. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Οι οικονομικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες αν συντρέχει κάποιος από τους πιο κάτω
λόγους:
 Αν κατατεθεί προσφορά για μέρος του έργου
 Εναλλακτικές προσφορές.
 Αντιπροσφορές.

Διευκρινίσεις:
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανωτέρω υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΔΙ ΕΝ ΕΡΓ ΕΙΑ ΔΙΑΓ ΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π ΡΟΣΦΟΡΩ Ν
ΑΡΘΡΟ 1 1 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓ ΧΟΥ Τ ΩΝ ΠΡΟΣΦΟ ΡΩΝ – Μ ΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
1. Η αποσφράγιση των φακέλων (με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά) και των
φακέλων των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της Επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει. Για την ημέρα και ώρα της αποσφράγισης οι
συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά.
3. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους. Στην διαγωνιστική διαδικασία, οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών
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φορέων επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και
παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων των προσφορών που
κατατέθηκαν.
5. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία :
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, που περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, την
Τεχνική Προσφορά και τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς.
Μονογράφονται Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η Τεχνική Προσφορά και ο υποφάκελος "Οικονομική
Προσφορά".
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά,
δεν ελέγχεται η ορθότητα της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, ελέγχονται οι τεχνικές
προσφορές ως προς την πληρότητα και την ορθότητα τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη
διακήρυξη.
Οι υποφάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι οικονομικές
προσφορές μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών. Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές,
προβαίνει σε κατάταξη των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο.
Ενδέχεται οι προσφέροντες να κληθούν για διευκρινίσεις ή για συμπλήρωση εγγράφων ή
δικαιολογητικών κατά την ως άνω αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102, Ν.
4412/2016.
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Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκ των εγκύρων συμμετεχόντων με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, επιλέγεται προσωρινός ανάδοχος με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και
το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη σχετικού
πρακτικού το οποίο υποβάλει στην αρμόδια Δ/νση του ΕΟΤ.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
αποστέλλεται, με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 1 2 : Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙ ΚΑΙΟ ΛΟΓΗΤΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΚΥ ΡΩΣΗΣ
12. 1 Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να υποβάλει εντός δώδεκα (12) ημερών από την αποστολή της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ
και IV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο
στην αναθέτουσα αρχή.
12.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
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συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Ο
ΕΟΤ μπορεί αιτιολογημένα επαρκώς να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
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12.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται ή μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται,
κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
12.4 Μετά τον έλεγχο πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην
έκδοση απόφασης, είτε για την κατακύρωση της αποτελέσματος και ανάθεσης του έργου, είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 1 3. ΔΙΚΑΙΟ ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥ ΡΩΣΗΣ ( ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ Μ ΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν. 4412/2016)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
είναι τα εξής:
Α. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες) απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την σχετική
ειδοποίηση (βλ. Άρθρο 12) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης.
Β. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):
 για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
 για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις
του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας υποβάλλονται και για
τον υπεργολάβο.
Γ. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή
επαγγελματικό παράπτωμα):
1. Πιστοποιητικό/α έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την σχετική ειδοποίηση, που εκδίδεται από
την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή, ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις :
 Πτώχευση ή
 Διαδικασία εξυγίανσης ή
 Ειδική εκκαθάριση ή
 Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
 Υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
 Αναστολή επιχειρηματικών του δραστηριότητων ή
 Εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
2. Για τις λοιπές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το/ τα ανωτέρω πιστοποιητικά/α:
Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού (δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
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Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους.
Ε. Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους
του οικονομικού φορέα):
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού
του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), ήτοι στοιχεία και έγγραφα
από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο ορισμός του νομίμου εκπροσώπου που αναγράφεται στο ΤΕΥΔ.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του.
ΑΡΘΡΟ 1 4: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο ΕΟΤ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Κατά της
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Στη συνέχεια ο ΕΟΤ αποστέλλει την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την αποστολή της, προσκομίζοντας
εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 1 5 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της
νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αναθέτουσα αρχή, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, και εξετάζεται αρμοδίως από την Επιτροπή
Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της ένστασης.
Μετά την πάροδο της άπρακτης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής,
αν η ένσταση γίνει δεκτή.
ΑΡΘΡΟ 1 6 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
16.1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
16.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης,
απευθύνεται δε προς τον ΕΟΤ
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,
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δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ειδικά το Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (ΕΟΤ) προς την οποία
απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ζ) τον τίτλο της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΕΟΤ έναντι του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα ισχύει τουλάχιστον 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
του ΕΟΤ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 17 : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ ΑΔΟΧΟ
Ο ΕΟΤ θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο, που θα διέπεται από τους όρους που
περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον
αμέσως επόμενο κατά σειρά κατάταξης.
Πλέον των ως άνω όρων της παρούσης, 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.
Υπόδειγμα της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.
18

ΑΔΑΜ

ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ

17PROC005975100 2017-03-27

ΑΡΘ ΡΟ 18 : ΔΙΑ ΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑ Ι Χ ΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ και έως τις 28 Μαΐου 2017.
Το περίπτερο του ΕΟΤ, στην ως άνω έκθεση, θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής, στον εκθεσιακό χώρο της έκθεσης, έως τις 12:00 μ.μ. της προηγούμενης από την ημέρα
έναρξης, οπότε και θα πρέπει το περίπτερο να είναι ολοκληρωμένο και έτοιμο προς χρήση.
Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση του περιπτέρου ΕΟΤ και την
απομάκρυνση των δομικών υλικών του από τον εκθεσιακό χώρο.
ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΙΔΙΚΟ Ι Ο ΡΟ Ι ΑΝΑΘ ΕΣΗΣ – ΠΡΟ ΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στη σύμβαση μεταξύ του ΕΟΤ και του Αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι:
19.1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του ΕΟΤ για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας διακήρυξης, της προσφοράς του όπως θα γίνει δεκτή με απόφαση του ΕΟΤ, της
σύμβασης που θα υπογραφεί και με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, θα πρέπει δε με την
παροχή του να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας του ΕΟΤ και των συνεκθετών του στην έκθεση
της παρούσας όσο και τη νομιμότητά τους, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΕΟΤ και γενικά την
εκπλήρωση με τον αποτελεσματικότερο τρόπο του αντικειμένου της σύμβασης, άλλως ο Ανάδοχος θα
υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του ΕΟΤ για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί.
19.2. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου με τρίτους, οι οποίες 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 βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές,
αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη
δική του ή των τρίτων, που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της
σύμβασης με τον ΕΟΤ και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κλπ. 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 σύμβασής
του με τον ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής
ή αποθετικής ζημίας, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, σε βάρος οιουδήποτε τρίτου.
Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του ΕΟΤ θα συνεπάγεται την
σε βάρος του Αναδόχου καταγγελία της σύμβασης από τον ΕΟΤ και την αποκατάσταση από τον
Ανάδοχο κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ.
19.3. Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του Αναδόχου πέραν του έργου που θα καθοριστεί
με τη σύμβαση.
19.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους, που έχει περιλάβει
δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. Εάν, για οποιονδήποτε 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 Γενικού
Γραμματέα του ΕΟΤ.
19.5. 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 κλπ., δεόντως συμπληρωμένα.
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ΑΡΘΡΟ 20 : ΤΡΟΠΟΣ Π ΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧ Ο Υ

Ο ΕΟΤ θα εξοφλήσει το αντίτιμο του τιμολογίου του αναδόχου, μετά το πέρας των εργασιών του περιπτέρου
στην έκθεση της παρούσας, συνολικά μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την υποβολή του με όλα τα
απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), καθώς και όποιο
άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ζητηθεί από τις Υπηρεσίες
Ελέγχου και του Ταμείου του ΕΟΤ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση αποτελεί η πιστοποίηση
της παράδοσης, καλής εκτέλεσης και αποξήλωσης του περιπτέρου από την αρμόδια για την παραλαβή του
Επιτροπή του ΕΟΤ.
Το τίμημα καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 21 : ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
21.1 Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαίτιας
υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγω και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και ορίζεται ποινική ρήτρα υπέρ του ΕΟΤ σε βάρος του, ποσού
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς να αποκλείεται στον ΕΟΤ να αξιώσει επιπλέον θετική η
αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση.
Στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΤ έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
στον αμέσως επόμενο κατά σειρά κατάταξης συμμετέχοντα.
21.2 Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση
πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να :
 επιβάλει ποινικές ρήτρες όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου,
λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του αναδόχου για
την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΕΟΤ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
21.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση
του έργου. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε
περίπτωση 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.
Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ, και σε βάρος του
αναδόχου, λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του
αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
21.4. 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% της δαπάνης του
έργου.
ΑΡΘΡΟ 22 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και σε
περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές
εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, ο ανάδοχος
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κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΕΟΤ.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του Αναθέτουσας Αρχής, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινικές
ρήτρες βάσει του άρθρου 218 του Ν.4412/2016 και ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα
προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΧ ΕΜΥΘΕΙΑ
Ο ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται έναντι του ΕΟΤ, ότι θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τα στοιχεία τα
οποία θα επεξεργάζεται, θα κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή της και δεν
θα αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ΕΟΤ, ενώ ο
ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτής συνδεδεμένους για την
εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, ο ΕΟΤ
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑ ΙΟ - ΕΠΙΛΥΣ Η ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την
ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των
συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της
Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και
αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα
ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού
Δικαίου.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται
μεταξύ τους.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν
προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

21

ΑΔΑΜ

ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ

17PROC005975100 2017-03-27
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 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

Aξιότιμοι…

Σύμφωνα με τη διακήρυξη συνοπτικού 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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Συνοδευτική επιστολής προσφορά
(Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών)
Αθήνα,……………………….

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

Aξιότιμοι……

Σύμφωνα με τη διακήρυξη συνοπτικού 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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Ενδεικτικό Υπόδειγμα
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................
Αριθμός εγγυητικής και ποσό (ΣΕ ΕΥΡΩ)………………….
Αριθμός διακήρυξης :
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)
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 ΑΦΜ ………………………. και με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., ΤΚ. …………
(αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας, του ΑΦΜ και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του ΕΟΤ και της
κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..….………., με ΑΦΜ…………………. με έδρα……………..…, οδός………………, αρ….,
Τ.Κ. ……., και β) ……..………., με ΑΦΜ …………………………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)
…………………… ΑΦΜ……………(διεύθυνση)
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,
εντός πέντε (5) ημερών μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………….
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 ή θα προβούμε στην εξέταση αιτήματος
παράτασης 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «IMEX 2017»
1
2
3

4

5

6

7

8

Τοποθέτηση Υποδοχής (reception) EOT σε εμφανές σημείο του περιπτέρου στον κεντρικό διάδρομο
σύμφωνα με την κάτοψη (συνημμένο αρχείο "IMEX Frankfurt 2017", "ΚΑΤΟΨΗ ΜΕ ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ" και
"ΠΡΟΣΟΨΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ")
Δύο (2) αποθήκες με ράφια αποθήκευσης διαφημιστικού υλικού, σύμφωνα με το σχέδιο (συνημμένο
αρχείο "ΚΑΤΟΨΗ ΜΕ ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ")
Κουζίνα με εξωτερικό πάγκο στην είσοδό της για μπαρ, με πρίζα για ηλεκτρικό ρεύμα. Η κουζίνα να
διαθέτει ράφια και πάγκους εργασίας.
18 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 ("ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ " και " ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ"). Σε περίπτωση
αύξησης ή μείωσης (±10%)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 (ισάριθμων του τελικού αριθμού περιπτέρων συνεκθετών)
με 2-3 καρέκλες στους κοινόχρηστους χώρους του περιπτέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
συνεκθέτες στο περίπτερο ΕΟΤ.
Η κατασκευή του περιπτέρου θα γίνει σύμφωνα με τα υλικά που περιγράφονται στα συνημμένα
αρχεία ("ΕΠΕΞΗΓΗΓΗ- ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ" και "Γαλάζιο χρώμα επεξήγηση") και βάσει των ειδικών
προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης (π.χ. βραδυφλεγή υλικά, υδατοδιαλυτά
χρώματα κλπ.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών
της έκθεσης στις περιπτώσεις που αυτό είναι διαθέσιμο έως την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, στην ιστοσελίδα της έκθεσης.
Η αίθουσα των παρουσιάσεων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνημμένου
αρχείου ("ΚΑΤΟΨΗ ΜΕ ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ") και θα περιλαμβάνει εξαερισμό, ντουλάπι με κλειδαριά,
μικροφωνική εγκατάσταση, video projector, φορητό υπολογιστή (laptop) τοποθετημένο πλησίον της
οθόνης προβολής και σύνδεσης αυτού με το video projector, ο οποίος θα βρίσκεται στην άλλη πλευρά
της αίθουσας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε διάθεση 3 συνολικά φορητών υπολογιστών (laptop) και ενός εκτυπωτή
για τις ανάγκες της αίθουσας παρουσιάσεων και των Γραφείων του ΕΟΤ

Το υλικό προβολής του περιπτέρου θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο
συνημμένο έγγραφο ("ΕΠΕΞΗΓΗΓΗ- ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ")
Ανάρτηση των θέσεων των συνεκθετών (επωνυμίες) του περιπτέρου ΕΟΤ σε εμφανές σημείο του
χώρου (floorplan), σε κατασκευή από plexiglass ή αναλόγου αισθητικού αποτελέσματος υλικού,
10
καθώς και της ονομασίας του ΕΟΤ στην κεντρική υποδοχή του περιπτέρου στην αγγλική γλώσσα.
(συνημμένο αρχείο "ΥΠΟΔΟΧΗ")
9

Top κατασκευές, σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία ("ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ - ΠΛΕΥΡΑ BAR", "ΠΛΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
11 ΟΨΗ", "ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ", "ΛΕΠΤ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ",
"ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜ.ΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ")
Εκτύπωση και τοποθέτηση του λογοτύπου των συνεκθετών κατόπιν συνεννόησης με τους ίδιους και
12 την Κ.Υ. του ΕΟΤ. Εκτός της τοποθέτησης λογοτύπου στα περίπτερα των συνεκθετών ο ανάδοχος
υποχρεούται και στην τοποθέτηση λογοτύπου στα τραπέζια συναντήσεων με εκτύπωση του
λογοτύπου και απόθεσή του σε plexiglass.
13 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επί τόπου διόρθωση των επιγραφών των περιπτέρων του ΕΟΤ και των
συνεκθετών αυτού, εφ' όσον χρειαστεί.
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14 Παροχή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο με τη δυνατότητα ταυτόχρονης πλοήγησης τουλάχιστον
55 χρηστών ταυτόχρονα

17PROC005975100 2017-03-27

15 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
16 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 (συνημμένο αρχείο
"ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ & ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ")
17 Τοποθέτηση πρίζας σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη, στις αποθήκες και στην κουζίνα
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος καλωδίωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και φωτιστικών
18
σωμάτων που είναι απαραίτητα για το σωστό φωτισμό όλου του περιπτέρου.
19 Υδραυλική εγκατάσταση παροχής νερού και συνδέσεις νιπτήρα και πλυντηρίου πιάτων στο χώρο της
κουζίνας- μπαρ. Το κόστος της εγκατάστασης και κατανάλωσης νερού βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο εξοπλισμός της κουζίνας- μπαρ, περιλαμβάνει: πάγκο, ράφια, νιπτήρα, ένα ψυγείο 100 λίτρων, δύο
20 επαγωγικές εστίες, φούρνο μικροκυμάτων, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων και έναν μεγάλο
κάδο απορριμμάτων.
Ορισμός υπευθύνου του έργου, ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΤ
21
για την υλοποίηση της κατασκευής του περιπτέρου.
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
22
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)
23 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
24
περιπτέρου στην Επιτροπή Παραλαβής αυτού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση ενός μικρού κάδου απορριμμάτων (καλαθάκι αχρήστων) στην
25 Υποδοχή του ΕΟΤ, στα σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη, στα Γραφείο ΕΟΤ, στην Αίθουσα παρουσιάσεων,
στις αποθήκες και στην Κουζίνα, χρώματος λευκού ή διαφανούς
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ για την ανάγκη
26
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,
27 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.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υλικά ή εξοπλισμός, τα οποία παρουσιάζουν φθορά από
28 προηγούμενη χρήση, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα, πριν την έναρξη της έκθεσης, στην
αντικατάστασή τους, διαφορετικά θα του επιβληθεί ρήτρα που ισούται με το 30% της δαπάνης του
έργου.
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
29 άλλων κακοτεχνιών στα 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).
30 Ασφάλιση του περιπτέρου (υλικά και κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
Ο ανάδοχος βαρύνεται με την τεχνική υποστήριξη, τη διαμονή και την ασφάλιση των τεχνικών και του
31 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.
32 Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
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33 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
34 (CD / DVD) φωτογραφίες του περιπτέρου (πριν την έναρξη λειτουργίας και κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του).
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Ηλεκτρονικά αρχεία :
1. IMEX Frankfurt 2017
2. ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΡΩΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜ.ΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
4. ΕΠΕΞΗΓΗΓΗ- ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
5. ΚΑΤΟΨΗ ΛΕΠΤΟΜ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
6. ΚΑΤΟΨΗ ΜΕ ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ
7. ΛΕΠΤ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ & ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
9. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ
10. ΠΛΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΨΗ
11. ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ - ΠΛΕΥΡΑ BAR
12. ΠΡΟΣΟΨΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
13. ΥΠΟΔΟΧΗ
14. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ
15. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΚΘΕΤΗ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄

Στην Αθήνα σήμερα, την ………………………….. έτους 2017, μεταξύ των συμβαλλομένων
Αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Αναστάσιου Τσόχα 7, με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δημήτρη
Τρυφωνόπουλο, σύμφωνα με τον Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-9-2010), την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015
απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06-11-2015) και την υπ’ αριθ. 45/27-11-2015 (ΦΕΚ
2587/Β/01-12-2015) απόφαση του ΔΣ του ΕΟΤ 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
………………………………………………………..με ΑΦΜ
………………. 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 «Ανάδοχος»,
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, προέβη σε συνοπτικό διαγωνισμό με την ΑΠ …………………… απόφασή του,
την οποία συνόδευε αναλυτική διακήρυξη, για την επιλογή – με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική τιμή –
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 ΙΜΕΧ η
οποία θα διεξαχθεί από 16 έως 18 Μαΐου 2017 στη Φρανκφούρτη Γερμανίας.
Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ.
……………………………………….. απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία
……………………………………… σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και με βάση την προσφορά
που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.
Η εταιρεία, που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος», δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των
προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε
αυτά, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση στον Ανάδοχο της εκτέλεσης της κατασκευής, της
διακόσμησης, της προσωρινής κατά χρήση παραχώρησης εκ μέρους της του εξοπλισμού του περιπτέρου
ΕΟΤ, και των εντός αυτού χώρων των συνεκθετών του ΕΟΤ, καθώς επίσης και της παροχής όλων των
απαραίτητων συναφών υπηρεσιών στη διεθνή έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως
18 Μαΐου 2017 στη Φρανκφούρτη Γερμανίας.
Περαιτέρω, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποξήλωσης του περιπτέρου, μετά το πέρας της
πιο πάνω έκθεσης και της ανάληψης των υλικών κατασκευής του εξοπλισμού του περιπτέρου από τον
εκθεσιακό χώρο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
28
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Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το διάστημα από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της σχετικής σύμβασης έως
τις 28 Μαΐου 2017.
Το περίπτερο ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση της παρούσας, θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο σε Επιτροπή που θα
έχει ορισθεί από τον ΕΟΤ, στον εκθεσιακό χώρο, έως τις 12:00 της προηγούμενης από την ημέρα έναρξης,
οπότε και θα πρέπει το περίπτερο να είναι ολοκληρωμένο και έτοιμο προς χρήση.
Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση του περιπτέρου ΕΟΤ
(σύμφωνα με τα οριζόμενα από την διοργανώτρια εταιρεία και του εκθεσιακού κέντρου για τις εργασίες
αυτές) και την απομάκρυνση των δομικών υλικών του από τον εκθεσιακό χώρο.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η καλή εκτέλεση του έργου της παρούσας θα πιστοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής του περιπτέρου,
που θα συγκροτηθεί με απόφαση ΕΟΤ και η οποία θα υποβάλει στον ΕΟΤ σχετικό πρακτικό.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗ ΡΩ ΜΗΣ ΑΝ ΑΔΟΧΟΥ
Η αμοιβή του Αναδόχου για όλες τις συμφωνούμενες με την παρούσα σύμβαση εργασίες,
περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως δαπανών της, ορίζεται στο συνολικό ποσό των
…………………………………….. ευρώ (……………….. €) πλέον ΦΠΑ 24%.
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.
Ο ΕΟΤ θα εξοφλήσει το αντίτιμο του τιμολογίου του αναδόχου, μετά το πέρας των εργασιών του περιπτέρου
στην έκθεση της παρούσας, συνολικά μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την υποβολή του με όλα τα
απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), καθώς και όποιο
άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ζητηθεί από τις Υπηρεσίες
Ελέγχου και του Ταμείου του ΕΟΤ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση αποτελεί η πιστοποίηση
της παράδοσης, καλής εκτέλεσης και αποξήλωσης του περιπτέρου από την αρμόδια για την παραλαβή του
Επιτροπή του ΕΟΤ.
Το τίμημα θα καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
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
πιο πάνω έκθεση και υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης όλων των συμβατικών της υποχρεώσεων και
της εκκαθάρισης τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Στη σύμβαση μεταξύ του ΕΟΤ και του Αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι:
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6.1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του ΕΟΤ για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της
υπ’ αριθ. ................... διακήρυξης, της προσφοράς του όπως θα γίνει δεκτή με απόφαση του Γ.Γ. του
ΕΟΤ, της παρούσας σύμβασης και με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, θα πρέπει δε με την
παροχή του να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας του ΕΟΤ και των συνεκθετών του στην έκθεση
της παρούσας όσο και τη νομιμότητά τους, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΕΟΤ και γενικά την
εκπλήρωση με τον αποτελεσματικότερο τρόπο του αντικειμένου της σύμβασης, άλλως ο Ανάδοχος θα
υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του ΕΟΤ για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί.
6.2. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου με τρίτους, οι οποίες 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 βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές,
αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη
δική του ή των τρίτων, που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της
σύμβασης με τον ΕΟΤ και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κλπ. 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 σύμβασής
του με τον ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής
ή αποθετικής ζημίας, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, σε βάρος οιουδήποτε τρίτου.
Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του ΕΟΤ θα συνεπάγεται την
σε βάρος του Αναδόχου καταγγελία της σύμβασης από τον ΕΟΤ και την αποκατάσταση από τον
Ανάδοχο κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ.
6.3. Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του Αναδόχου πέραν του έργου που θα καθοριστεί
με τη σύμβαση.
6.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους, που έχει περιλάβει
δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. Εάν, για οποιονδήποτε 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 Γενικού
Γραμματέα του ΕΟΤ.
6.5. 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 κλπ., δεόντως συμπληρωμένα.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται :
(θα αναγραφούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ)

ΑΡΘΡΟ 7
ΡΗΤΡΕΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση
πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να :
 επιβάλει ποινικές ρήτρες όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου,
λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του αναδόχου για
την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
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ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΕΟΤ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
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7.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση
του έργου. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε
περίπτωση 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.
Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ, και σε βάρος του
αναδόχου, λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του
αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
7.3. 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% της δαπάνης του
έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ Α ΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της σχετικής διακήρυξης και σε
περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές
εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, ο ανάδοχος
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΕΟΤ.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του Αναθέτουσας Αρχής, τον
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινικές
ρήτρες βάσει του άρθρου 218 του Ν.4412/2016 και ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα
προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Ο ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται έναντι του ΕΟΤ, ότι θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τα στοιχεία τα
οποία θα επεξεργάζεται, θα κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή της και δεν
θα αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ΕΟΤ, ενώ ο
ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτής συνδεδεμένους για την
εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, ο ΕΟΤ
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση όσο και την ερμηνεία της παρούσας εφαρμόζονται οι όροι της υπ’
αριθ. …………………. αναλυτικής διακήρυξης του ΕΟΤ, η κατακυρωτική απόφαση του ΕΟΤ, ως αναθέτουσας
αρχής, οι όροι της παρούσας σύμβασης ως και η προσφορά του Αναδόχου και συμπληρωματικά οι
διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν.

31

ΑΔΑΜ
ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά ή διένεξη που πιθανόν να
προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε αξίωση ή απαίτηση των
συμβαλλομένων εκατέρωθεν, θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια
Αθηνών, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και
αρμοδιότητα για την εκδίκαση των πιο πάνω αναφερομένων διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα
ενάγει ή ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού
Ελληνικού Δικαίου.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση θα γίνεται στη
διεύθυνση της έδρας του αναδόχου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 12
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
…………………………………..

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221315
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 7 – ΑΘΗΝΑ – 115 21
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε-Κ ΜΗΤΣΑΚΗ – Δ. ΒΟΥΡΤΣΗΣ – Ι. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
- Τηλέφωνο: 210- 8707095, 210-8707744, 210-8707068
- Ηλ. ταχυδρομείο: promitheieseot@gnto.gr , marketing@gnto.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.gnto.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο - μετά το
πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού ΙΜΕΧ, 16- 18/5/2017,
Φρανκφούρτη Γερμανίας, CPV : 39154100-7 «Περίπτερα εκθέσεων»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: βλ. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ………………………………
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
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δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά [……]
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):
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ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Στήριξη:
17PROC005975100
2017-03-27

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.

37

ΑΔΑΜ
ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπό μορφή υπεργολαβίας;
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες viii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ix·
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2. δωροδοκίαx,xi
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε xviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
xxiii
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων): xxiv
αναφέρετε:
[……][……][……]
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ΑΔΑ: ΩΟΣΗ469ΗΙΖ-ΗΥΜ
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
εργατικού δικαίουxxv;
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
-[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
[] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
πληροφορίες:
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
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συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[…...........]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
xxix
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων , λόγω

της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
[] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
[ …] [] Ναι [] Όχι
εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα

αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xiv
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Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.
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Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxv

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

49

