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Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
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Πληροφορίες: Ε-Κ Μητσάκη – Δ. Βούρτσης
Τηλέφωνο: 210 87 07 095, 87 07 744
Τηλεομοιοτυπία : 210 64 66 142
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Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017.
ΑΠ: 14285

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του
έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο,
μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα
διεξαχθούν α) International Fair of Tourism 2018 (Βελιγράδι, Σερβία, 22-25/02/2018), β) FERIE FOR ALLE
2018 (Χέρνινγκ, Δανία, 23-25/02/2018 και γ) ΙΤΒ 2018 (Βερολίνο, Γερμανία, 07-11/03/2018)», με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

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 ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.
5. Το ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου ….,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού …».
6. Το ΠΔ 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/05-11-2016) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών και το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. 10170/12-06-2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 284/ΥΟΔΔ/15-06-2017)
περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015
ΚΥΑ (ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06-11-2015).
8. Την υπ’ αριθ. 28/6η Συν./21-06-2017 (ΦΕΚ 2202/Β/28-06-2017) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
9. 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.
10. 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’».
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11. Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
12. Την υπ’ αριθ. 5143/05-12-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β/11-12-2014) «Καθορισμός του
τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του
Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει».
13. Το ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιος
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
14. Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
15. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
16. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
17. Το άρθρο 4 του ΠΔ 118/07 (Α΄150), περί δημοσιεύσεων Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο.
18. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15.
19. Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
20. Το ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
21. Το ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
22. Την με αρ. ΥΑ 57654/23-05-2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
23. Την με αρ. ΥΑ 56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
24. Την υπ’ αριθ. 55/10η Συν./13-09-2017 απόφαση ΔΣ ΕΟΤ, τις εγκριτικές αυτής με αριθμό 18761/05-102017 (ΑΔΑ: ΩΘΘΡ465ΧΘΟ-ΞΝΡ) και 19070/10-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΥΞ465ΧΘΟ-ΣΝ8) αποφάσεις
Υπουργού Τουρισμού και την υπ’ αριθ. 12175/17-10-2017 (ΑΔΑΜ: 17AWRD002097293) απόφαση
Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ με τις οποίες εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΕΟΤ σε 45 (σαράντα πέντε) Διεθνείς
Εκθέσεις Τουρισμού έτους 2018.
25. Την υπ’ αριθ. 12095/13-10-2017 (ΑΔΑ: 6Κ08469ΗΙΖ-Η1Σ) α.α. 732 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 στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού έτους 2018.
26. Tην υπ’ αριθ. 12923/27-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΥΡΛ469ΗΙΖ-Λ7Μ / α.α. 788 Βιβλίου εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής ΕΟΤ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης περί δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών που
θα διενεργηθούν εντός του γ ’ τετραμήνου του 2017 από τη Διεύθυνση Διοικητικού.
27. Το υπ’ αριθ. 863/27-10-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης,
με τα οποίο αιτείται τον περιορισμό της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών σε 15 ημέρες
σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του εν λόγω
έργου, λόγω καθυστέρησης υποβολής από τις διοργανώτριες εταιρείες στον ΕΟΤ των τελικών
κατόψεων των χώρων ενοικίασης των περιπτέρων.
28. Το υπ’ αριθ. 971/16-11-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης,
με το οποίο αιτείται τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή,
διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της
έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού : α) International Fair of Tourism
2018 (Βελιγράδι, Σερβία, 22-25/02/2018), β) FERIE FOR ALLE 2018 (Χέρνινγκ, Δανία, 23-25/02/2018
και γ) ΙΤΒ 2018 (Βερολίνο, Γερμανία, 07-11/03/2018).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Διακηρύσσουμε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του
έργου της κατασκευής, εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το πέρας της κάθε έκθεσης, της
αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον εκθεσιακό χώρο, του περιπτέρου ΕΟΤ, όπως αναφέρεται
παρακάτω και αναλυτικά στο Παράρτημα Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Τμήμα 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Έκθεση
Πόλη- Χώρα
Διάρκεια έκθεσης
Εκθεσιακό Κέντρο

IFT 2018
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑΣ
22-25 Φεβρουαρίου 2018

Ταχ. Διεύθυνση εκθεσιακού χώρου
TEL
FAX

Bulevar Vojvode Misica 14, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 2655-377
+381 11 2655 722

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Διοργανώτρια εταιρεία

belgradetourismfair.com
Katarina.kovacic@sajam.rs
D.P. Beogradski Sajam

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ
Αίθουσα
Αριθμός Περιπτέρου
Μέγεθος περιπτέρου
Αριθμός συνεκθετών

HALA 1
1117
194 τ.μ.
10

Τμήμα 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Έκθεση
Πόλη- Χώρα
Διάρκεια έκθεσης
Εκθεσιακό Κέντρο
Ταχ. Διεύθυνση εκθεσιακού χώρου
TEL
FAX

FERIE FOR ALLE 2018
ΧΕΡΝΙΝΓΚ ΔΑΝΙΑ
23-25 Φεβρουαρίου 2018
MCH Messecenter Herning
Vardevej 1, 7400 Herning, Denmark
+45 9926 9926
+45 9926 9901

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Διοργανώτρια εταιρεία

http://www.danishtravelshow.com/
mch@mch.dk
MCH Messecenter Herning

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΟΤ
Αίθουσα
Αριθμός Περιπτέρου
Μέγεθος περιπτέρου
Αριθμός συνεκθετών

HALL M
9810
60 τ.μ.
4 συνεκθέτες
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Τμήμα 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Έκθεση
Πόλη- Χώρα
Διάρκεια έκθεσης
Εκθεσιακό Κέντρο
Ταχ. Διεύθυνση εκθεσιακού χώρου
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Διοργανώτρια εταιρεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Ε.Ο.Τ.
Αίθουσα
Αριθμός Περιπτέρου
Μέγεθος περιπτέρου
Αριθμός συνεκθετών

ΙΤΒ 2018
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
07-11Μαρτίου 2018
Messe Berlin
Messe Berlin, Einfahrt Tor 25 (Jafféstrasse)
http://www.itb-berlin.de/ (γερμανικά) και http://www.itbberlin.de/en/ (αγγλικά)
itb@messe-berlin.com
Messe Berlin GmBH
1.1a
101, 101a
877 τ.μ. (το οποίο επιμερίζεται σε δύο περίπτερα 830 τ.μ.ωφέλιμου χώρου 806 τ.μ.- και 71 τ.μ. αντίστοιχα)
83 συνεκθέτες (65 περίπτερα και 18 τραπέζια συνεκθετών)

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου (δηλ. και για τις
τρεις εκθέσεις) είτε για μέρος αυτού (δηλ. για μία ή για δύο εκθέσεις), τηρώντας τους επιμέρους
προϋπολογισμούς για κάθε έκθεση.
2. Εγκρίνουμε:
 Τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (258.830,65 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 320.950,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 Την προκήρυξη (σελ. 2) της παρούσας σύμβασης.
 Την καταβολή ποσού μέχρι 350,00 € στην BEST MEDIA AE – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ κ.α. 0896.00 «Επιδόσεις –Δημοσιεύσεις-Προσκλήσεις»
έτους 2017, για τη δημοσίευση της προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων
σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
 Την κάλυψη της συνολικής δαπάνης του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΟΤ
έτους 2017 με κ.α.ε. 9491.15.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος
www.promitheus.gov.gr.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
http://ebs.eprocurement.gov.gr
27/11/2017
27/11/2017
13/12/2017
ώρα 17:00
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
και στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
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Μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν
θα ζητηθούν από την αρμόδια, πιστοποιημένη στο σύστημα, Επιτροπή Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Προσφορών.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων, του όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη και με το παρακάτω
Παράρτημα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης (51 σελ.)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
Κοινοποίηση
1. Γρ. Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ
2. Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης
3. Γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας
4. Γραφείο ΕΟΤ Σουηδίας
5. Γραφείο ΕΟΤ Σερβίας
6. Μέλη Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης

DIMITRIOS
VOURTSIS

Εσωτερική Διανομή:


Γραμματεία Δ/νσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Κ.Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
CPV
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών &
Βιβλιοθήκης,
Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα,
Τηλέφωνο: 210 87 07 095 , 210 87 07 744
Τηλεομοιοτυπία (fax) : 210 64 66 214,
Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρ. : promitheieseot@gnto.gr
Γενική Δ/νση στο διαδίκτυο: www.gnto.gov.gr
Ο διαγωνισμός διεξάγεται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων
Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση
από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης των
περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα
διεξαχθούν α) International Fair of Tourism 2018 (Βελιγράδι, Σερβία
22-25/02/2018), β) FERIE FOR ALLE 2018 (Χέρνινγκ, Δανία 2325/02/2018 και γ) ΙΤΒ 2018 (Βερολίνο, Γερμανία 07-11/03/2018).
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΟΤ.
Μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (258.830,65 €)
πλέον ΦΠΑ, ήτοι 320.450,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
τηρώντας τους επιμέρους προϋπολογισμούς των τμημάτων :
ΤΜΗΜΑ 1: «International Fair of Tourism 2018», εκτιμώμενης αξίας
41.491,94 € πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 2: «FERIE FOR ALLE 2018», εκτιμώμενης αξίας 35.483,87 €
πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 3: «ITB 2018», εκτιμώμενης αξίας 181.854,84 € πλέον ΦΠΑ
9491.15
Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
39154100-7 «Περίπτερα εκθέσεων».
Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου εκτός ΦΠΑ.
Για το Τμήμα 1, ποσού 830,00 €,
Για το Τμήμα 2, ποσού 710,00 € ,
Για το Τμήμα 3, ποσού 3.637,00 €,
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα ανέρχεται στο 5% του
συμβατικού τιμήματος, εκτός ΦΠΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο
διαγωνισμό για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120)
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ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ
Ε.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
http://et.diavgeia.gov.gr/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΟΤ
(www.gnto.gov.gr/ MEDIA ROOM/
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

27/11/2017
13/12/2017, 17:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής προσφοράς, στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (Ισόγειο
κατάστημα επί της οδού Αν. Τσόχα 7, Αθήνα).

20/12/2017, 10:00
Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι
και την 8η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Ο ΕΟΤ θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν
εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

23/11/2017

27/11/2017
27/11/2017
όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 50335

27/11/2017

27/11/2017

27/11/2017
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Διεύθυνση Διοικητικού,
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών και Βιβλιοθήκης

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 7, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

11521

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL 303

Τηλέφωνο

210 87 07 000

Τηλεομοιοτυπία (FAX)

210 64 66 214

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promitheieseot@gnto.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μητσάκη Ευδοκία – Κανέλλα, 210 87 07 095, mitsaki_e@gnto.gr
Βούρτσης Δημήτριος, 210 87 07 095, bourtsis_d@gnto.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.gnto.gov.gr
(URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Ο ΕΟΤ είναι ΝΠΔΔ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα του ΕΟΤ είναι ο Τουρισμός.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (συστημικός αριθμός 50335).
β)
γ)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΟΤ, με
Κ.Α.Ε. 9491.15, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12095/13-10-2017 (ΑΔΑ: 6Κ08469ΗΙΖ-Η1Σ /α.α. 732 Βιβλίου
εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΕΟΤ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση
από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της κάθε έκθεσης των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις
Τουρισμού που θα διεξαχθούν α) International Fair of Tourism 2018 (Βελιγράδι, Σερβία, 22-25/02/2018),
β) FERIE FOR ALLE 2018 (Χέρνινγκ, Δανία, 23-25/02/2018 και γ) ΙΤΒ 2018 (Βερολίνο, Γερμανία 0711/03/2018).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 39154100-7 «Περίπτερα εκθέσεων».
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «International Fair of Tourism 2018», εκτιμώμενης αξίας 41.491,94 € πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 2 : «FERIE FOR ALLE 2018», εκτιμώμενης αξίας 35.483,87 € πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 3 : «ITB 2018», εκτιμώμενης αξίας 181.854,84 € πλέον ΦΠΑ
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (258.830,65 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 320.450,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της/των σύμβασης/σεων ορίζεται από την ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως 15/03/2018.
Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών δίδεται στο Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 Το ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιος της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
 την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 την υπ’ αριθ. 5143/05-12-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β/11-12-2014) «Καθορισμός του
τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.
4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει»,
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις»,
 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/07 (Α΄150),
 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 του ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
 το ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 την υπ’ αριθ. 55/10η Συν./13-09-2017 απόφαση ΔΣ ΕΟΤ, τις εγκριτικές αυτής με αριθμό 18761/05-102017 (ΑΔΑ: ΩΘΘΡ465ΧΘΟ-ΞΝΡ) και 19070/10-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΥΞ465ΧΘΟ-ΣΝ8) αποφάσεις Υπουργού
Τουρισμού και την υπ’ αριθ. 12175/17-10-2017 (ΑΔΑΜ: 17AWRD002097293) απόφαση Γενικού
Γραμματέα ΕΟΤ με τις οποίες εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΕΟΤ σε 45 (σαράντα πέντε) Διεθνείς Εκθέσεις
Τουρισμού έτους 2018,
 την υπ’ αριθ. 12095/13-10-2017 (ΑΔΑ: 6Κ08469ΗΙΖ-Η1Σ) α.α. 732 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 στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού έτους 2018,
 την υπ’ αριθ. 12923/27-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΥΡΛ469ΗΙΖ-Λ7Μ / α.α. 788 Βιβλίου εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής ΕΟΤ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης περί δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών που
θα διενεργηθούν εντός του γ ’ τετραμήνου του 2017 από τη Διεύθυνση Διοικητικού.
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/12/2017 & ώρα 17:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 20/12/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/11/2017
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

1. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 27/11/2017.
2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 50335.
3. Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας στις
27/11/2017.
4. Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα
Διαύγεια).
5. Η παρούσα διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ στη διεύθυνση
www.gnto.gov.gr/ στη διαδρομή MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 27/11/2017.

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον κ.α.ε. 0896.00 «Επιδόσεις-ΔημοσιεύσειςΠροσκλήσεις» του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



η με αρ.14285/23-11-2017 προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης



η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεσης δικαιολογητικών (όπου απαιτείται) (απλή)
Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεσης δικαιολογητικών (όπου απαιτείται)
(Κοινοπραξιών / Συμπράξεων Εταιρειών)
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
Τεχνικές προδιαγραφές του έργου - Απαιτήσεις
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Υπόδειγμα Σύμβασης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ ημέρες (8)
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ο ΕΟΤ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους του ΕΟΤ.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5-10-1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.ΠΔ και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον ΕΟΤ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ 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
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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 σχετικής 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές συμπληρώνονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος II.
Ο ΕΟΤ δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογή

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι του ΕΟΤ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου εκτός ΦΠΑ, δηλαδή:
Για το Τμήμα 1, ποσού οκτακοσίων τριάντα ευρώ (830,00 €),
Για το Τμήμα 2, ποσού επτακοσίων δέκα ευρώ (710,00 €),
Για το Τμήμα 3, ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ (3.637,00 €).
Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα οφείλουν να
υποβάλουν επιμέρους εγγυητικές επιστολές με τα προαναφερθέντα ποσά για κάθε τμήμα ξεχωριστά
και όχι μία ενιαία εγγυητική επιστολή.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο ΕΟΤ μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή
ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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
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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 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 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.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από αμετάκλητη απόφαση, η μέγιστη περίοδος
αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν ο ΕΟΤ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ο ΕΟΤ μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν 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, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν 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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.7.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΟΤ, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από αμετάκλητη απόφαση, η μέγιστη περίοδος
αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών , να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου (κατασκευή περιπτέρου σε
μία τουλάχιστον διεθνή τουριστική έκθεση στο εξωτερικό).
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος V .
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που ο ΕΟΤ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση
δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο ΕΟΤ που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

B.2. Για την απόδειξη των απαιτήσεων των παραγράφων 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) και 2.2.5 (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) προσκομίζουν:
I.
II.
III.

Νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται
σε αντικείμενο συναφές με το υπό προκήρυξη έργο.
Σύμβαση ανάθεση αντίστοιχου έργου (φωτοαντίγραφο) και
Βεβαίωση ή Πρακτικό (φωτοαντίγραφο) του φορέα /εταιρείας που ανέθεσε το έργο, στην / στο
οποία/ο θα αναφέρεται το έργο και η καλή εκτέλεση αυτού.

Τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα είτε όταν έχουν εκδοθεί από διοικητικές αρχές και
όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα είτε όταν αφορούν ιδιωτικά έγγραφα.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ΔΣ
σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.5. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα III της διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.
4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ο ΕΟΤ θα
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή του.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον ΕΟΤ, σε έντυπη μορφή και
σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο ΕΟΤ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης και την εγγύηση συμμετοχής όπως αναλυτικά
περιγράφεται παρακάτω:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης . Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ περιγράφονται στο
Παράρτημα V.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 κατά την υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των
ορίων. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και
77
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά
πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν.
4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά
μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ήταν σε
ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής του ΕΕΕΣ.
Εξάλλου, ο ΕΟΤ μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (Παράρτημα II).

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από τον ΕΟΤ με το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου – Απαιτήσεις» του Παραρτήματος
III της διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το
οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
pdf.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον ΕΟΤ.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το
οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
pdf.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ΕΟΤ, πριν από
τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο ΕΟΤ κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και
την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
Ο ΕΟΤ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και Τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»), 2.4.4. (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
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οικονομικών προσφορών»), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον ΕΟΤ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο του ΕΟΤ
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει ο ΕΟΤ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο ΕΟΤ.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Ο ΕΟΤ μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο ΕΟΤ προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα η Αρμόδια Επιτροπή:
α) Προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
Β) Προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της
σύμβασης.
Για τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια η Επιτροπή δύναται να συντάξει και να υπογράψει
πρακτικό.
γ) Αποσφραγίζει, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών, τους
σφραγισμένους φάκελους με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, κατά την ημερομηνία και ώρα που
θα ορίσει ο ΕΟΤ.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από τον ΕΟΤ μέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.
της παρούσας.
δ) Προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη
των οικονομικών φορέων, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο
ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο ΕΟΤ
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Σελίδα 27

17PROC002307412 2017-11-27
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο ΕΟΤ επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με την έκδοση απόφασης ή αποφάσεων της
Διοίκησης του ΕΟΤ, οι οποίες κοινοποιούνται στους προσφέροντες μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ΕΟΤ αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του συστήματος, ειδοποίησής του. Ο ΕΟΤ μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ η εγγύηση συμμετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (Λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του ΕΟΤ για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
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επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της
αρμόδιας Επιτροπής και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του ΕΟΤ για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Ο ΕΟΤ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4 (Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική).
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 (Προδικαστικές
Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική) της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής
και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2 (Αποδεικτικά μέσα) και στην περίπτωση της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
Ο ΕΟΤ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης
της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Ο ΕΟΤ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το προτεινόμενο υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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 εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση
κάθε έκθεσης 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 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.
4.2

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Ο ΕΟΤ και ο ανάδοχος του έργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών, κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ στις μεταξύ τους σχέσεις
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.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον ΕΟΤ το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ΕΟΤ κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στον ΕΟΤ, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον ΕΟΤ κατά την ως
άνω διαδικασία
4.4.3. Ο ΕΟΤ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας,
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο ΕΟΤ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του αναδόχου, θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών του περιπτέρου στην έκθεση, με την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, ως και γενικά κάθε νόμιμου
δικαιολογητικού (όπως πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις), καθώς και όποιου άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, και ζητηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, η δε πληρωμή θα γίνεται
σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση αποτελεί η κατάθεση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
έργου από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΟΤ και η έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την υποβολή στον ΕΟΤ όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για την
εκκαθάριση και πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του ΕΟΤ, που είναι σύμφωνες με
τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. 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 καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ του ΕΟΤ, 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.
5.2.3. 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.
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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.
5.2.4. Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
5.2.5. 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. Το ποσό των
ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΟΤ, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

Η υλοποίηση της σύμβασης παρακολουθείται από την αρμόδια Δ/νση του ΕΟΤ με την οποία ο ανάδοχος
υποχρεούται σε συνεργασία.
6.2

Διάρκεια σύμβασης

Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως τις 15/03/2018.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Τα περίπτερα του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού της παρούσας, θα παραδοθούν από τον/τους
ανάδοχο/ους στην Επιτροπή που θα έχει ορισθεί από τον ΕΟΤ, στον εκθεσιακό χώρο κάθε έκθεσης,
έως τις 12:00 της προηγούμενης από την ημέρα έναρξης, οπότε και θα πρέπει το περίπτερο να είναι
ολοκληρωμένο και έτοιμο προς χρήση.
Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για το σκοπό αυτό.
Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποξήλωση του περιπτέρου του ΕΟΤ
(σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη διοργανώτρια εταιρεία και του εκθεσιακού κέντρου για τις εργασίες
αυτές) και την απομάκρυνση των δομικών υλικών του από τον εκθεσιακό χώρο.
6.4

Ειδικοί όροι ανάθεσης – Πρόσθετες υποχρεώσεις αναδόχου

6.4.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τη διοργανώτρια εταιρεία κάθε έκθεσης της
παρούσας, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έντυπα που αφορούν στη συμμετοχή του ΕΟΤ, στις παροχές
υπηρεσιών, στη χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, μεταφορές,
καταλληλότητα υλικών κλπ., δεόντως συμπληρωμένα.
6.4.2. 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 ΕΟΤ, της
σύμβασης που θα υπογραφεί και με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, θα πρέπει δε με την
παροχή του να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας του ΕΟΤ και των συνεκθετών του στην/στις
έκθεση/εκθέσεις 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.
6.4.3. 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
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αναδόχου καταγγελία της σύμβασης από τον ΕΟΤ και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε είδους
ζημίας του ΕΟΤ.
6.4.4. Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν του έργου που θα
καθοριστεί με την παρούσα σύμβαση.
6.4.5. 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υποδείγματα συνοδευτικών επιστολών για κατάθεση δικαιολογητικών
Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών (όπου απαιτείται)
στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (απλή)

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

Aξιότιμοι…
Σύμφωνα με τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση του
έργου με τίτλο: « ...................................................................................................................................», σας
υποβάλλουμε συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας : ......................................................
Ονοματεπώνυμο :...................................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας : ......................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax no) : ......................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : .......................................................................
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Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών (όπου απαιτείται)
στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (Kοινοπραξίες / Συμπράξεις Εταιρειών)

Αθήνα,……………………….

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

Aξιότιμοι……
Σύμφωνα με τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση του
έργου με τίτλο: « ...................................................................................................................................», σας
υποβάλλουμε συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

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 no) : ......................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : .......................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υποδείγματα εγγύησης συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
Υπόδειγμα
Εγγύησης συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ: ..............................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: ............................................................................................
Προς: Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα
Εγγύησή μας υπ’ αρ. …………………….. για ΕΥΡΩ ………………….
Σας δηλώνουμε, με την παρούσα, ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και υπέρ της
εταιρείας ………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία της επωνυμίας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης) και ΑΦΜ ........................................
{ή, σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών,
υπέρ της εταιρείας 1) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……………, ΑΦΜ ..................
και υπέρ της εταιρείας 2) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………,
ΑΦΜ ....................... ατομικά υπέρ της κάθε μίας από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, προς τον ΕΟΤ, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας}
για τη συμμετοχή της στη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, προς επιλογή
αναδόχου του τμήματος :
ΤΜΗΜΑ …..: ……………………………………………. (αναφορά του τμήματος που επιθυμείτε να συμμετάσχετε)
του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο,
μετά το πέρας της έκθεσης των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα διεξαχθούν
α) International Fair of Tourism 2018 (Βελιγράδι, Σερβία, 22-25/02/2018), β) FERIE FOR ALLE 2018
(Χέρνινγκ, Δανία, 23-25/02/2018 και γ) ΙΤΒ 2018 (Βερολίνο, Γερμανία, 07-11/03/2018), με αριθμό
πρωτοκόλλου της διακήρυξης …………………… ή τυχόν επανάληψή του, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
…………………………………………. (………… €) σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη, με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την ………….
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερών
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………. ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της
παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα
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.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………. ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –Τεχνικές προδιαγραφές του έργου - Απαιτήσεις
Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και
απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της κάθε έκθεσης των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις
Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα διεξαχθούν α) International Fair of Tourism 2018 (Βελιγράδι,
Σερβία, 22-25/02/2018) β) FERIE FOR ALLE 2018 (Χέρνινγκ, Δανία, 23-25/02/2018 και γ) ΙΤΒ 2018
(Βερολίνο, Γερμανία, 07-11/03/2018), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από
οικονομική άποψη βάσει τιμής, αποτυπώνονται αναλυτικά, ανά τμήμα, προς διευκόλυνση των
συμμετεχόντων, στο παρόν παράρτημα.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται από τον υποψήφιο ανάδοχο συμπληρώνοντας στην αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ I.F.T. 2018
1.1. Προσαρμογή των υπαρχόντων σχεδίων σε χώρο των 194 τ.μ , σύμφωνα με την κάτοψη της έκθεσης
«ITF 2018» Βελιγραδίου Σερβίας (όπως αποτυπώνεται στο αρχείο 1-"Hala1") . Η προσαρμογή του σχεδίου
θα γίνει με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του περιπτέρου και η απρόσκοπτη ροή των
επισκεπτών. Η προσαρμογή του σχεδίου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα και τον τύπο
του περιπτέρου.
1.2. Τοποθέτηση Υποδοχής (reception) E.O.T. σε εμφανές σημείο του περιπτέρου στον κεντρικό διάδρομο
με προσανατολισμό στην κεντρική είσοδο της αίθουσας, σύμφωνα με τις κατόψεις προσαρμοσμένες ως
προς την διάσταση του περιπτέρου όπως αυτό φαίνεται στο "hala1" σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία:
2-"ΥΠΟΔΟΧΗ", 5- "ΚΑΤΟΨΗ IFT SERBIA fotismos", 6-"ΚΑΤΟΨΗ ΜΕ ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ κ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-Model".
1.3. Αποθήκη μία (1) και αίθουσα συνεδριάσεων μία ) (1) όπως αποτυπώνεται στα αρχεία 5-"ΚΑΤΟΨΗ
IFT SERBIA fotismos", 6-"ΚΑΤΟΨΗ ΜΕ ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ κ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-Model", 7- "ΛΕΠΤ. ΦΩΤ. ΤΟΠ ΚΑΤ. ΠΑΝΩ
ΑΠΟ STORAGE H MEETING ROOM", 8-"ΛΕΠΤ. ΤΟΠΟΘΕΤ.ΤΟΠ ΚΑΤ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ STORAGE H MEETING
ROOM".
1.4. 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 αρχεία
«Γραφείο συνεκθέτη» και «Γραφείο συνεκθέτη σχέδιο». Σε περίπτωση αύξησης του προβλεπόμενου
αριθμού περιπτέρων συνεκθετών, ο ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει την κατασκευή του αναλόγως,
υπολογίζοντας για κάθε συνεκθέτη χώρο περί τα 7 τ.μ.
1.5. Ανάρτηση των θέσεων των συνεκθετών (επωνυμίες) του περιπτέρου ΕΟΤ σε εμφανές σημείο του
χώρου σε κατασκευή από plexiglass ή αναλόγου αισθητικού αποτελέσματος υλικού, καθώς και της
ονομασίας του Ε.Ο.Τ. στην κεντρική υποδοχή του περιπτέρου στην αγγλική γλώσσα και γλώσσα της
χώρας σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο 2-"ΥΠΟΔΟΧΗ"
1.6. Εκτυπώσεις και τοποθετήσεις λογοτύπου και επωνυμίας κάθε συνεκθέτη στο περίπτερό του (σε δύο
πλευρές του κάθε περιπτέρου), κατόπιν συνεννοήσεως με τους ιδίους και την Κεντρική Υπηρεσία του
Ε.Ο.Τ.
1.7. Σύνδεση Wi-Fi του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. και για κάθε συνεκθέτη ξεχωριστά (κωδικοί ανάλογο με το
σύνολο των συνεκθετών)
1.8. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται κατ' αποκλειστικότητα με το κόστος σύνδεσης και παροχής Wi-Fi. Η
σύνδεση wifi θα επιτρέπει την ταυτόχρονη πλοήγηση 50 χρηστών.
1.9. Τοp κατασκευές. Η κατασκευή τους γίνεται από παρόμοια υλικά με αυτά που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή των αποθηκών. Η στήριξη γίνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό του χώρου που επικάθεται
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία: 5-"ΚΑΤΟΨΗ IFT SERBIA fotismos", 6-"ΚΑΤΟΨΗ ΜΕ
ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ κ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-Model", 7- "ΛΕΠΤ. ΦΩΤ. ΤΟΠ ΚΑΤ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ STORAGE H MEETING ROOM", 8"ΛΕΠΤ. ΤΟΠΟΘΕΤ.ΤΟΠ ΚΑΤ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ STORAGE H MEETING ROOM".
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1.10. Χρήση video wall από συνένωση τεσσάρων (4) οθονών, το οποίο θα τοποθετηθεί πίσω από την
reception του Ε.Ο.Τ.
1.11. Τοποθέτηση πρίζας σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη και εντός των αποθηκών και meeting room.
1.12. Υποχρέωση αναδόχου να αναλάβει το κόστος: στατικής μελέτης και πυρασφάλειας (όπου
χρειάζεται), σύνδεσης και παροχής ρεύματος καθώς και καλωδίωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και
φωτιστικών σωμάτων που είναι απαραίτητα για το σωστό φωτισμό όλου του περιπτέρου.
1.13. Ψύκτες ζεστού-κρύου νερού, ένας σε κάθε αποθήκη, με επαρκή ποσότητα νερού για κάλυψη όλων
των ημερών λειτουργίας της έκθεσης.
1.14. Καλόγεροι / κρεμάστρες , δύο στην αποθήκη και ράφια για αποθήκευση έντυπου υλικού.
1.15. Πρόβλεψη για ράμπα ΑΜΕΑ πλησίον της Υποδοχής.
1.16. Ορισμός υπευθύνου του έργου, ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Ε.Ο.Τ. για την υλοποίηση της κατασκευής του περιπτέρου.
1.17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις ειδικές προδιαγραφές που απαιτεί ο εκθεσιακός
χώρος (π.χ. βραδυφλεγή υλικά, υδατοδιαλυτά χρώματα κ.λ.π.) και το εγχειρίδιο των τεχνικών
προδιαγραφών της έκθεσης στις περιπτώσεις που αυτό είναι διαθέσιμο έως την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, στην ιστοσελίδα της έκθεσης.
1.18. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των συνεκθετών και πριν την έναρξη λειτουργίας της
έκθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον ΕΟΤ την τελική κάτοψη και τα φωτορεαλιστικά
σχέδια του περιπτέρου, που θα αποτυπώνουν το περίπτερο από τουλάχιστον τέσσερις (4) εναέριες
απόψεις και τέσσερις (4) απόψεις από το επίπεδο του παρατηρητή.
1.19. Το υλικό προβολής του περιπτέρου θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο
αρχείο «Επεξήγηση για υλικό προβολής».
1.20. Υποχρέωση αναδόχου να αναλάβει - πλέον του υπάρχοντος κοινόχρηστου φωτισμού του
εκθεσιακού χώρου - το φωτισμό όλου του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. με σύγχρονα μέσα (π.χ. με χρήση
προβολέων, spot ιωδίνης, κτλ.). Ο φωτισμός πρέπει να είναι διάχυτος και να αποτελεί βασικό είδος
σήμανσης του περιπτέρου. Σε περίπτωση που χρειαστεί (ανάλογα τη θέση του περιπτέρου στη γενική
κάτοψη της έκθεσης ή τον ελλειπή φωτισμό του εκθεσιακού χώρου) δύναται να αναρτηθούν επιπλέον
φωτιστικά στοιχεία (προβολείς) . Συνημμένο αρχείο 5- "ΚΑΤΟΨΗ IFT SERBIA fotismos".
1.21. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ για τυχόν ανάγκη
προσαρμογής του σχεδίου στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του περιπτέρου του ΕΟΤ.
1.22. 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
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.
1.23. Επί τόπου διόρθωση επιγραφών ή άλλων κακοτεχνιών στα περίπτερα των συνεκθετών, εάν
παραστεί ανάγκη και διόρθωση ή αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού για την καλή
λειτουργία του περιπτέρου και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού υλικού και αντικατάσταση
επιγραφών ή άλλων κακοτεχνιών στα 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).
1.24. Ασφάλιση του περιπτέρου (υλικά και κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
1.25. Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της έκθεσης με την τελική παράδοση του
περιπτέρου στην Επιτροπή Παραλαβής αυτού. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση ενός μικρού κάδου
απορριμμάτων (καλαθάκι αχρήστων) για κάθε συνεκθέτη και ενός, για την υποδοχή του ΕΟΤ, χρώματος
λευκού ή διάφανου.
1.26. Η τεχνική υποστήριξη, η διαμονή και η ασφάλιση των τεχνικών και του υποστηρικτικού προσωπικού
καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς και η διατροφή τους, η αποξήλωση των υλικών μετά το πέρας
της έκθεσης και η μεταφορά του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
1.27. Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
1.28. Υποχρέωση ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου έως την 12η μεσημβρινή της παραμονής
έναρξης της έκθεσης.
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1.29. Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον ΕΟΤ σε ηλεκτρονική μορφή
(CD / DVD) φωτογραφίες του περιπτέρου (πριν την έναρξη λειτουργίας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του).
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FERIE FOR ALLE 2018
2.1. Υποδοχή (reception ) E.O.T. σε εμφανές σημείο του περιπτέρου (κεντρικός διάδρομος), σύμφωνα με
τα συνημμένα αρχεία «01.FLOORPLAN FERIE FOR ALLE» και «02.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ».
2.2. Αποθήκη μία (1) (όπως αποτυπώνεται στο αρχείο «02.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ», «06.ΠΛΑΓΙΑ
ΟΨΗ»).
2.3. 4 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 αρχεία
«10.Γραφείο συνεκθέτη» και «10α.Γραφείο συνεκθέτη σχέδιο». Σε περίπτωση αύξησης του
προβλεπόμενου αριθμού περιπτέρων συνεκθετών, ο ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει την κατασκευή
του αναλόγως, υπολογίζοντας για κάθε συνεκθέτη χώρο περί τα 7 τ.μ
2.4. Πρόβλεψη για ράμπα ΑΜΕΑ πλησίον της Υποδοχής.
2.5. Η κατασκευή του περιπτέρου θα γίνει σύμφωνα με τα υλικά που περιγράφονται στα συνημμένα
αρχεία («12.ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ FERIE FOR ALLE 2018» και «11.Γαλάζιο χρώμα
επεξήγηση») και ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις ειδικές προδιαγραφές που απαιτεί ο
εκθεσιακός χώρος (π.χ. βραδυφλεγή υλικά, υδατοδιαλυτά χρώματα κ.λ.π.) και το εγχειρίδιο των τεχνικών
προδιαγραφών της έκθεσης στις περιπτώσεις που αυτό είναι διαθέσιμο έως την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, στην ιστοσελίδα της έκθεσης.
2.6. Τοp κατασκευές. Η κατασκευή τους γίνεται από παρόμοια υλικά με αυτά που χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή της αποθήκης. Η στήριξη γίνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό του χώρου που επικάθεται
κατά περίπτωση. (βλ. συνημμένα αρχεία «02.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ», «03.TOP STRUCTURE
LIGHTING DETAILS & PLACEMENT OVER STORAGE», «04.ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΨΗ κ
ΟΨΗ»)
2.7. To χρώμα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των στοιχείων του περιπτέρου θα είναι σύμφωνα με
τις οδηγίες που περιγράφονται στο αρχείο "Γαλάζιο χρώμα επεξήγηση"
2.8. Το υλικό προβολής του περιπτέρου θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο
αρχείο «12.ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ FERIE FOR ALLE 2018».
2.9. Χρήση video wall από συνένωση τεσσάρων (4) οθονών, το οποίο θα τοποθετηθεί στη πλευρά της
αποθήκης, η οποία βρίσκεται στην πλευρά πίσω από την recep on του ΕΟΤ και οθόνης 79΄΄ με υποδοχή
USB και HDMI που θα τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά της αποθήκης.(βλ. συνημμένα αρχεία
«05.ΠΡΟΣΟΨΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» & «02.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ»)
2.10. Ανάρτηση των θέσεων των συνεκθετών (επωνυμίες) του περιπτέρου ΕΟΤ σε εμφανές σημείο του
χώρου σε κατασκευή από plexiglass ή αναλόγου αισθητικού αποτελέσματος υλικού, καθώς και της
ονομασίας του ΕΟΤ στην κεντρική υποδοχή του περιπτέρου στην αγγλική γλώσσα και γλώσσα της χώρας.
Συνημμένο αρχείο «09.Υποδοχή».
2.11. Εκτυπώσεις και τοποθετήσεις λογοτύπου και επωνυμίας κάθε συνεκθέτη στο περίπτερό του (σε δύο
πλευρές του κάθε περιπτέρου), κατόπιν συνεννοήσεως με τους ιδίους και την Κεντρική Υπηρεσία του
Ε.Ο.Τ.
2.12. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επί τόπου διόρθωση των επιγραφών των περιπτέρων του ΕΟΤ και των
συνεκθετών αυτού, εφ' όσον χρειαστεί.
2.13. Σύνδεση Wi-Fi του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. και για κάθε συνεκθέτη ξεχωριστά (κωδικοί ανάλογο με το
σύνολο των συνεκθετών) και την Υποδοχή του ΕΟΤ.
2.14. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται κατ' αποκλειστικότητα με το κόστος σύνδεσης και παροχής Wi-Fi. Η
σύνδεση wifi θα επιτρέπει την ταυτόχρονη πλοήγηση 20 χρηστών.
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2.15. Υποχρέωση αναδόχου να αναλάβει - πλέον του υπάρχοντος κοινόχρηστου φωτισμού του
εκθεσιακού χώρου - το φωτισμό όλου του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. με σύγχρονα μέσα (π.χ. με χρήση
προβολέων, spot ιωδίνης, κτλ.). Ο φωτισμός πρέπει να είναι διάχυτος και να αποτελεί βασικό είδος
σήμανσης του περιπτέρου. Σε περίπτωση που χρειαστεί (ανάλογα τη θέση του περιπτέρου στη γενική
κάτοψη της έκθεσης ή τον ελλειπή φωτισμό του εκθεσιακού χώρου) δύναται να αναρτηθούν από την
οροφή φωτιστικά στοιχεία (προβολείς) . (βλ. συνημμένα αρχεία «12.ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
FERIE FOR ALLE 2018», «07.example of lighting details. FOTISMOS», «08.HIDDEN LIGHTING EXAMPLE 2»)
2.16. Τοποθέτηση πρίζας σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη, εντός της αποθήκης και στην Υποδοχή.
2.17. Υποχρέωση αναδόχου να αναλάβει το κόστος καλωδίωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και
φωτιστικών σωμάτων που είναι απαραίτητα για το σωστό φωτισμό όλου του περιπτέρου, καθώς και το
κόστος της σύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
2.18. Καλόγεροι / κρεμάστρες, ανά δύο στην αποθήκη και τοποθέτηση ραφιών για αποθήκευση
διαφημιστικού υλικού των συνεκθετών μέσα στην αποθήκη.
2.19. Ψύκτης ζεστού-κρύου νερού, για την αποθήκη, με επαρκή ποσότητα νερού για κάλυψη όλων των
ημερών λειτουργίας της έκθεσης.
2.20. Ορισμός υπευθύνου του έργου, ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Ε.Ο.Τ. για την υλοποίηση της κατασκευής του περιπτέρου.
2.21. Σε περίπτωση που απαιτείται Μελέτη Στατικότητας ή Μελέτη Πυρασφάλειας από τη διοργανώτρια
εταιρία του εκθεσιακού χώρου, η Μελέτη αυτή θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο και θα βαρύνει αυτόν.
2.22. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης με
ανθρώπινο δυναμικό (τουλάχιστον 1 άτομο).
2.23. Ασφάλιση του περιπτέρου (υλικά και κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
2.24. Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της έκθεσης, με την τελική παράδοση του
περιπτέρου στην Επιτροπή Παραλαβής αυτού. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση ενός
μικρού κάδου απορριμμάτων (καλαθάκι αχρήστων) για κάθε συνεκθέτη και ενός, για την υποδοχή του
ΕΟΤ, χρώματος λευκού ή διάφανου.
2.25. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ για τυχόν ανάγκη
προσαρμογής του σχεδίου στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του περιπτέρου του ΕΟΤ
2.26. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των συνεκθετών και πριν την έναρξη λειτουργίας της
έκθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον ΕΟΤ την τελική κάτοψη και τα φωτορεαλιστικά
σχέδια του περιπτέρου, που θα αποτυπώνουν το περίπτερο από τουλάχιστον τέσσερις (4) εναέριες
απόψεις και τέσσερις (4) απόψεις από το επίπεδο του παρατηρητή.
2.27. 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
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.
2.28. Επι τόπου διόρθωση ή αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού για την καλή λειτουργία
του περιπτέρου και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού υλικού και αντικατάσταση επιγραφών ή
άλλων κακοτεχνιών στα 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).
2.29. Η τεχνική υποστήριξη, η διαμονή και η ασφάλιση των τεχνικών και του υποστηρικτικού προσωπικού
καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς και η διατροφή τους, η αποξήλωση των υλικών μετά το πέρας
της έκθεσης και η μεταφορά του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
2.30. Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
2.31. Υποχρέωση ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου έως την 12η μεσημβρινή της παραμονής
έναρξης της έκθεσης.
2.32. Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Ε.Ο.Τ. σε ηλεκτρονική
μορφή (CD / DVD) φωτογραφίες του περιπτέρου (πριν την έναρξη λειτουργίας και κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του).
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ I.T.B. 2018
3.1. Τοποθέτηση Υποδοχής (reception) E.O.T. σε εμφανές σημείο του περιπτέρου στον κεντρικό διάδρομο
με προσανατολισμό στην κεντρική είσοδο της αίθουσας, σύμφωνα με τις κατόψεις (συνημμένα αρχεία
"ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ .GENERAL PLAN", "FRONT VIEW RECEPTION GNTO", "ΚΑΤΟΨΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ" και
"ΥΠΟΔΟΧΗ")
3.2. Αποθήκες όπως αποτυπώνονται στα αρχεία "72m2 DETAILS TOP STRUCTURE -STORAGE", "72m2
ΚΑΤΟΨΗ . PLAN-Model", "INSTAL.DETAIL TOP STRUCTURE 2", "LIGHTING DETAILS TOP STRUCTURE MODEL
2", "ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ .GENERAL PLAN", "ΚΑΤΟΨΗ 1 ΦΩΤΙΣΜΟΙ . PLAN 1 LIGHTS", "ΚΑΤΟΨΗ 2 ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ
.PLAN 2").
3.3. 60 περίπτερα συνεκθετών και 15 τραπέζια συναντήσεων - 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 αρχεία "Γραφείο συνεκθέτη" και "Γραφείο συνεκθέτη σχέδιο". Σε περίπτωση
αύξησης του προβλεπόμενου αριθμού περιπτέρων συνεκθετών, (±10%), ο ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει την κατασκευή του αναλόγως, υπολογίζοντας για κάθε περίπτερο συνεκθέτη χώρο περί τα 7 τ.μ.
3.4. Μέριμνα τοποθέτησης μικρών τραπεζιών (μέχρι 15) με 3-4 καρέκλες στους κοινόχρηστους χώρους
του περιπτέρου, προκειμένου να φιλοξενηθούν συνεκθέτες με μικρό κόστος συμμετοχής στο περίπτερο
Ε.Ο.Τ. Σε περίπτωση αύξησης του προβλεπόμενου αριθμού τραπεζιών συναντήσεων, ο ανάδοχος οφείλει
να προσαρμόσει την κατασκευή του αναλόγως, προσθέτοντας τον απαιτούμενο αριθμό τραπεζιών
3.5. Διαμόρφωση του σχεδίου της κουζίνας συνημμένο αρχείο "ΚΟΥΖΙΝΑ ΙΤΒ") με άνοιγμα της κουζίνας
στον κεντρικό διάδρομο και την προσθήκη εξωτερικού πάγκου στην είσοδο της κουζίνας, στον εσωτερικό
διάδρομο.
3.6. Πρόβλεψη για ράμπα ΑΜΕΑ πλησίον της Υποδοχής.
3.7. Η κατασκευή του περιπτέρου θα γίνει σύμφωνα με τα υλικά που περιγράφονται στα συνημμένα
αρχεία ("Επεξήγηση - υλικό προβολής" και "Γαλάζιο χρώμα επεξήγηση") και βάσει των ειδικών
προδιαγραφών που απαιτεί ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης (π.χ. βραδυφλεγή υλικά, υδατοδιαλυτά
χρώματα κ.λ.π.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη το εγχειρίδιο των τεχνικών προδιαγραφών της
έκθεσης στις περιπτώσεις που αυτό είναι διαθέσιμο έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
στην ιστοσελίδα της έκθεσης.
3.8. Τοp κατασκευές. Η κατασκευή τους γίνεται από παρόμοια υλικά με αυτά που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή των αποθηκών. Η στήριξη γίνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό του χώρου που επικάθεται
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία "72m2 .SIDE VIEW 72m2-Model", "72m2 DETAILS
TOP STRUCTURE -STORAGE", "72m2 FRONT VIEW . ΠΡΟΣΟΨΗ-Model", "72m2 ΚΑΤΟΨΗ . PLAN-Model",
"72m2 ΚΑΤΟΨΗ με hats . PLAN with hats-Model", "TOP STRUCTURE PICTURES DIM.1", "TOP STRUCTURE
PICTURES DIM.2", "FRONT VIEW RECEPTION GNTO", "INSTAL.DETAIL TOP STRUCTURE 1", "INSTAL.DETAIL
TOP STRUCTURE 2", "TOP STRUCTURES LIGHTING DETAILS", "LIGHTING DETAILS TOP STRUCTURE MODEL
1", "LIGHTING DETAILS TOP STRUCTURE MODEL 2", "SIDE VIEW .ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ", "ΚΑΤΟΨΗ 1 ΦΩΤΙΣΜΟΙ .
PLAN 1 LIGHTS",
3.9. Η αίθουσα συναντήσεων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο ("ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑ") και θα περιλαμβάνει μία αίθουσα συναντήσεων και δύο μικρότερα γραφεία.Όλοι οι χώροι θα
έχουν εξαερισμό.
3.10. Κεντρική υπερκατασκευή στον εσωτερικό διάδρομο του περιπτέρου, σύμφωνα με τα σχέδια
"CENTRAL TOP STRUCTURE DETAILS", "ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ .GENERAL PLAN", "SIDE VIEW .ΠΛΑΙΝΗ ΟΨΗ",
"ΚΑΤΟΨΗ 2 ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ .PLAN 2"
3.11. Κατασκευή κινητών καθισμάτων διαστάσεων : 1,60*0,40*0,45ύψος από MDF 16mm βαμμένο στην
πρόσοψη και σκελετός από καδρόνι ελάτης 50Χ50 mm στο εσωτερικό, χρώματος γαλάζιουστον
κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με το σχέδιο "ΚΑΤΟΨΗ 2 ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ .PLAN 2"
3.12. Μέριμνα τοποθέτησης ενός τραπεζιού μοναστηριακού τύπου διαστάσεων 2,50*1,20μ βαμμένο
λάκα σατινέ λευκό χρώμα στον κοινόχρηστο χώρο
3.13. Κατασκευή πατώματος από δάπεδο λευκής μελαμίνης
3.14. Η διάταξη και το μέγεθος των επίπλων στην Αίθουσα συναντήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την
άνετη ροή των επισκεπτών.
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3.15. Διάθεση 2 φορητών υπολογιστών (laptop) με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (MS Word) και
δύο εκτυπωτών για τις ανάγκες της αίθουσας συναντήσεων και των Γραφείων του ΕΟΤ
3.16. Το υλικό προβολής του περιπτέρου θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο
συνημμένο έγγραφο ("Επεξήγηση - υλικό προβολής").
3.17. Τοποθέτηση δύο (2) video wall τα οποία προκύπτουν από συνένωση τεσσάρων (4) οθονών έκαστο,
και θα τοποθετηθούν πίσω από την Υποδοχή του Ε.Ο.Τ. και στην κεντρική κατασκευή, αντίστοιχα.
3.18. Τοποθέτηση τριών οθονών 60'' στον εσωτερικό κεντρικό διάδρομο του περιπτέρου για την προβολή
του υλικού του ΕΟΤ.
3.19. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ενός μικρού φορητού μικροφώνου και μίας (1) οθόνης
("Επεξήγηση - υλικό προβολής") τοποθετημένης σε βραχίονα και βάση μεταφοράς. Η οθόνη θα πρέπει να
υποστηρίζει λογισμικό παρουσιάσεων (MS Powerpoint), να έχει θύρα USB, δυνατότητα σύνδεσης με
υπολογιστή και να περιλαμβάνει καλώδιο HDMI για τη διεξαγωγή παρουσιάσεων.
3.20. Ανάρτηση των θέσεων των συνεκθετών (επωνυμίες) του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. σε εμφανές σημείο του
χώρου (floorplan), σε κατασκευή από plexiglass ή αναλόγου αισθητικού αποτελέσματος υλικού, καθώς
και της ονομασίας του Ε.Ο.Τ. στην κεντρική υποδοχή του περιπτέρου στην γερμανική γλώσσα (συνημμένο
αρχείο "ΥΠΟΔΟΧΗ")
3.21. Εκτύπωση και τοποθέτηση του λογοτύπου των συνεκθετών (σε δύο πλευρές του κάθε περιπτέρου)
κατόπιν συνεννόησης με τους ίδιους και 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.
3.22. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επί τόπου διόρθωση των επιγραφών των περιπτέρων του ΕΟΤ και των
συνεκθετών αυτού, εφ' όσον χρειαστεί.
3.23. Παροχή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο με τη δυνατότητα ταυτόχρονης πλοήγησης
τουλάχιστον 140 χρηστών ταυτόχρονα
3.24. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται κατ' αποκλειστικότητα με το κόστος σύνδεσης και παροχής Wi-Fi.
3.25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει - πλέον του υπάρχοντος κοινόχρηστου φωτισμού του
εκθεσιακού χώρου - το φωτισμό όλου του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. με σύγχρονα μέσα σύμφωνα με την
αναλυτική περιγραφή των υλικών. Ο φωτισμός πρέπει να είναι διάχυτος και να αποτελεί βασικό είδος
σήμανσης του περιπτέρου (συνημμένα αρχεία "Επεξήγηση - υλικό προβολής", "example of lighting
details", "HIDDEN LIGHTING EXAMPLE 2", 72m2 ΚΑΤΟΨΗ . PLAN-Model", "TOP STRUCTURES LIGHTING
DETAILS", "LIGHTING DETAILS TOP STRUCTURE MODEL 1", "LIGHTING DETAILS TOP STRUCTURE MODEL 2",
"ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ .GENERAL PLAN", "ΚΑΤΟΨΗ 1 ΦΩΤΙΣΜΟΙ . PLAN 1 LIGHTS", "ΚΑΤΟΨΗ 2 ΣΥΝΕΚΘΕΤΕΣ
.PLAN 2"
3.26. Τοποθέτηση πρίζας σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη, στην αποθήκη, στην κουζίνα καιι στην Υποδοχή
3.27. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος καλωδίωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σύνδεσης και
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φωτιστικών σωμάτων που είναι απαραίτητα για το σωστό φωτισμό
όλου του περιπτέρου.
3.28. Υδραυλική εγκατάστση παροχής νερού και συνδέσεις νιπτήρα και πλυντηρίου πιάτων στο χώρο της
κουζίνας- μπαρ. Το κόστος της σύνδεσης και της εγκατάστασης βαρύνει τον ανάδοχο.
3.29. Ο εξοπλισμός της κουζίνας- μπαρ, περιλαμβάνει: πάγκο, ράφια, νιπτήρα, ένα ψυγείο 100 λίτρων,
δύο (κινητές) επαγωγικές εστίες, φούρνο μικροκυμάτων και ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων.
3.30. Τοποθέτηση ράγας γκαρνταρόμπας εντός των προβλεπόμενων χώρων των αποθηκών, στα Γραφεία
και στην Αίθουσα Συσκέψεων
3.31. Ράφια υψηλής αντοχής για την αποθήκευση έντυπου διαφημιστικού υλικου σε κάθε αποθήκη
3.32. Ορισμός υπευθύνου του έργου, ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Ε.Ο.Τ. για την υλοποίηση της κατασκευής του περιπτέρου.
3.33. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε εκπόνηση και υποβολή μελέτης στατικότητας ή και πυρασφάλειας,
εφ'όσον αυτό είναι απαιτητό από την Έκθεση.
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3.34. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης με
ανθρώπινο δυναμικό (τουλάχιστον 2 άτομα) και την άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού
εξοπλισμού για: α) την καλή λειτουργία του περιπτέρου και β) τη ρύθμιση των προβολικών συστημάτων
και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού υλικού γ) άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων
υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων κατστρέφονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι
περιπτώσεις κλοπής)
3.35. Ασφάλιση του περιπτέρου (υλικά και κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
3.36. Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της έκθεσης, με την τελική παράδοση του
περιπτέρου στην Επιτροπή Παραλαβής αυτού.
3.37. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση ενός μικρού κάδου απορριμάτων (καλαθάκι αχρήστων) στην
Υποδοχή του ΕΟΤ, σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη, στο Γραφείο ΕΟΤ,στο Γραφείο Τύπου, στην Αίθουσα
συναντήσεων και στις Αποθήκες, χρώματος λευκού ή διαφανούς και έναν μεγάλο κάδο απορριμάτων
στην κουζίνα
3.38. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ για τυχόν ανάγκη
προσαρμογής του σχεδίου στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του περιπτέρου του ΕΟΤ
3.39. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των συνεκθετών και πριν την έναρξη λειτουργίας της
έκθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στον ΕΟΤ την τελική κάτοψη και τα φωτορεαλιστικά
σχέδια του περιπτέρου, που θα αποτυπώνουν το περίπτερο από τουλάχιστον τέσσερις (4) εναέριες
απόψεις και τέσσερις (4) απόψεις από το επίπεδο του παρατηρητή.
3.40. 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
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.
3.41. Επι τόπου διόρθωση ή αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού για την καλή λειτουργία
του περιπτέρου και τη ροή των προβολών του οπτικοακουστικού υλικού και αντικατάσταση επιγραφών ή
άλλων κακοτεχνιών στα 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).
3.42. Ο ανάδοχος βαρύνεται με την τεχνική υποστήριξη, τη διαμονή και την ασφάλιση των τεχνικών και
του υποστηρικτικού προσωπικού καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς και τη διατροφή τους, την
αποξήλωση των υλικών μετά το πέρας της έκθεσης και τη μεταφορά του εξοπλισμού.
3.43. Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
3.44. Υποχρέωση ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου έως την 12η μεσημβρινή της παραμονής
έναρξης της έκθεσης.
3.45. Μετά τη λήξη της έκθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Ε.Ο.Τ. σε ηλεκτρονική
μορφή (CD / DVD) φωτογραφίες του περιπτέρου (πριν την έναρξη λειτουργίας και κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Σύμβασης
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα, την ………………………….. έτους 201…., 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. Κωνσταντίνο
Τσέγα, σύμφωνα με τον Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-9-2010), την υπ’ αριθ. 10170/12-06-2017 απόφαση
της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 284/ΥΟΔΔ/15-06-2017) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ και την υπ’
αριθ. 28/6η Συν./21-06-2017 (ΦΕΚ 2202/Β/28-06-2017) 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 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με την
ΑΠ …………………… απόφασή του, την οποία συνόδευε διακήρυξη, για την επιλογή –με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής – αναδόχου του
έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο,
μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού που θα
διεξαχθούν α) International Fair of Tourism 2018 (Βελιγράδι, Σερβία, 22-25/02/2018), β) FERIE FOR ALLE
2018 (Χέρνινγκ, Δανία, 23-25/02/2018 και γ) ΙΤΒ 2018 (Βερολίνο, Γερμανία, 07-11/03/2018)». Το
αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων 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 κατασκευής, εξοπλισμού,
διακόσμησης και μετά το πέρας της έκθεσης, της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον εκθεσιακό
χώρο, του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού …………………………… η οποία θα διεξαχθεί από
…….. έως ……….. 2018 στ.. …………………………………………………., που περιλαμβάνεται στον πίνακα που
ακολουθεί – στον οποίο επιπρόσθετα αναγράφονται ο χρόνος πραγματοποίησης της έκθεσης, το εμβαδόν
του εκθεσιακού χώρου του ΕΟΤ και η προσφερθείσα τιμή (κόστος ως και ΦΠΑ):
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Α/Α

ΕΚΘΕΣΗ

Τ.Μ.
ΕΟΤ

ΚΟΣΤΟΣ
€

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το διάστημα από την ανάρτηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. της σχετικής σύμβασης
έως ……………./……………./ 2018.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το/α περίπτερο/α του ΕΟΤ στη/ις Διεθνή/εις Έκθεση/εις Τουρισμού της παρούσας, θα παραδοθεί από τον
Ανάδοχο στην Επιτροπή που θα έχει ορισθεί από τον ΕΟΤ, στον εκθεσιακό χώρο της/των
έκθεσης/εων, 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 του 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.
ΑΡΘΡΟ 4
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 5
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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.
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.
Η αμοιβή του Αναδόχου, θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών του/ων περιπτέρου/ων στην/στις
έκθεση/εις, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, ως και γενικά κάθε
νόμιμου δικαιολογητικού (όπως πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις), καθώς και όποιου άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, και ζητηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, η δε πληρωμή θα
γίνεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.
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 και η έγκριση του
χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την υποβολή στον ΕΟΤ όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για την
εκκαθάριση και πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 6
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 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 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 7
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στην παρούσα σύμβαση μεταξύ του ΕΟΤ και του Αναδόχου, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι:
7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τη διοργανώτρια εταιρεία κάθε έκθεσης της
παρούσας, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έντυπα που αφορούν στη συμμετοχή του ΕΟΤ, στις παροχές
υπηρεσιών, στη χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, μεταφορές,
καταλληλότητα υλικών κλπ., δεόντως συμπληρωμένα.
7.2 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 Γ.Γ. του ΕΟΤ, της
σύμβασης που θα υπογραφεί και με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, θα πρέπει δε με την
παροχή του να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας του ΕΟΤ και των συνεκθετών του στην/στις
έκθεση/εκθέσεις 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.
7.3 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
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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.
7.4 Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του Αναδόχου πέραν του έργου που θα καθοριστεί
με τη παρούσα σύμβαση.
7.5 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.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται :
(θα αναγραφούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος III)
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
8.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του ΕΟΤ, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ως κύρωση, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

8.2 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 καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ του ΕΟΤ, 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.

8.3 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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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΕΟΤ το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
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.

8.4 Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

8.5 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.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της
διακήρυξης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΟΤ, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΕΟΤ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της υπ΄ αριθ…………………. διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Ο ΕΟΤ και ο Ανάδοχος του έργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών, κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ στις μεταξύ τους σχέσεις
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
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θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού
Ελληνικού Δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση θα γίνεται στη
διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 13
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
…………………………………..

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ

Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το αρχείο XML αναρτάται για τη διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;
Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος προσδιορίζει
αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ.
Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις
δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο
χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη
δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:
 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν
από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης·
 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τον ΕΟΤ ως
αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα
έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους
συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, ο ΕΟΤ μπορεί να έχει άμεση
πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί
φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν ο ΕΟΤ έχει τη
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή)
από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:
 στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ
καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής·
 στη συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να
εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των
οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ),
όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα
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βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και
εφαρμογής του eEEEΣ.

Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ
1.Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε
διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.;
Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι
οποίοι και διεξάγονται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να
εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής:
I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της
διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε
διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα
οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα εξής:
 το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».
 το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι
λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το
περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό
εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή
διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας
σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται
έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο,
αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και
 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου
να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

2.Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.;
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ,
όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη, σε μορφή
pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16.
2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF,
το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι
λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το
περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή.
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου,
όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
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2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή
pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.
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